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OTOK MLJET -  Biser Sredozemlja 
 

 
 

Eden najlepših in najbolj zelenih otokov Jadrana je pravi biser Sredozemlja in od leta 1960 
proglašen za nacionalni park. Otok mistike, vinogradov, nasadov oljk in bogatih gozdov je 

idealen za aktivno raziskovanje naravnih lepot ali za preživljanje mirnih počitnic na 
neokrnjeni obali. Čarobne plaže, slana jezera, jame, številne kolesarske in pešpoti ter 

bogata kulinarika vas vabijo, da se jih naužijete. 
 
 
Termin izleta: 21. do 25.9.2022 
Odhod: 21.9.2022 ob 0.15 uri 
 
Program potovanja 
Na pot krenemo ponoči in prispemo na otok okrog 14.30 ure. 
Sledi 4 dni sproščenih počitnic. 
V hotelu zelo dobro kuhajo, zato pričakujte obilni samopostrežni zajtrk in večerjo. 
Zadnji dan se bomo iz hotela odpravili po zajtrku, se na poti domov ustavili v dolini reke 
Neretve, kjer nas bodo pogostili z domačimi dobrotami. Domov bomo prispeli v večernih 
urah. 
Program izleta: 
1. dan po namestitvi v hotel: prosto 
2. dan: Mljetska planinska obhodnica (6 ur): 
3. dan: Tura z ogledom Knežjega dvora, cerkve sv. Pankracija in Odisejeve špilje 
4. dan: prosto 
5. dan: povratek s postankom v dolini Neretve  
 
 ALI STE VEDELI? 
 
• Da je otok Mljet najbolj zelen jadranski otok, z bogato floro in favno, kar tretjina otoka pa 
je proglašena za nacionalni park? 
• Da se na Mljetu nahaja sistem dveh slanih jezer, ki predstavljata edinstveni geološki in 
oceanografski fenomen in sta bili vse do prihoda benediktinskih menihov sladkovodnega 
izvora? 
• Da sta jezeri 3-4°C toplejši od morja? Raznovrstne hranljive soli in vodikov sulfid, ki jih 
najdemo v jezerih, blagodejno in zdravilno vplivajo na revmatična in kožna obolenja. 
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• Da na otoku lahko najdete kar pet različnih vrst gozdov, številne kraške jame ter 
kriptodepresije oz. slankasta jezera, t.i. »blatine«, katerih dno je nižje od površine morja? 
 
• Da se sredi mljetskega Velikega jezera nahaja otoček Sv. Marije, na katerem so 
benediktinski menihi že v 12. stoletju zgradili samostan, ki je v nadaljevanju zgodovine 
predstavljal center kulturnega in znanstvenega življenja širšega področja Dubrovniške 
republike? 
• Da so Mljet poimenovali že stari Grki ter mu nadeli ime »melite nesos«, medeni otok, po 
vsej verjetnosti zaradi raznovrstnega cvetja, čebel in medu, ki so včasih bogatili otok? 
• Da je Mljet omenjen in opisan v številnih legendah, od katerih sta zagotovo najbolj poznani 
legenda o Odiseju in legenda o Svetem Pavlu? 
• Da je slavni francoski raziskovalec Jacques Cousteau območje Mljeta označil kot enega 
najlepših potapljaških lokacij na svetu? 
 
 
VAŠA NAMESTITEV (Hotel Odisej 3*) 
 
Lega: Hotel Odisej se nahaja v naselju Pomena in je hkrati tudi edini hotel v Nacionalnem 
parku. Nekaj minut hoje od hotela sta dve slani jezeri. 
Plaža: Oddaljenost od plaže 10 m, kamnita, ob hotelu betonirana, brezplačni ležalniki in 
senčniki, priljubljeno je kopanje na Malem jezeru. 
Hotelska ponudba: Restavracija, aperitiv bar, taverna, dvigalo v glavni zgradbi, terasa z 
žarom, betonirana površina za sončenje, zunanji bazen za otroke z morsko vodo, možnost 
priveza za manjše plovilo, parkirišče, možnost uporabe sefa in pranje perila, menjalnica, 
manjši wellness center – fitness (brezplačen za hotelske goste), savna, usluge beauty centra 
za doplačilo (masaže, manikura, predikura). 
Športna ponudba: Kanu, kajak, kolesarstvo, potapljanje, deskanje, šola deskanja, ob obali 
mljetskih jezer se razprostira tudi 12 km dolga sprehajalna steza, ki je namenjena 
sprehajalcem in kolesarjem. 
 
Kdor želi, si lahko izdela svoj program aktivnosti. Možna je izposoja koles itd. 
 Cena izleta:  
MALI BUS 15 PAX 20 PAX 25 PAX 27 PAX 

 611,0 € 529,1 € 479,9 € 465,3 € 

VELIKI BUS 30 PAX 35 PAX 40 PAX 45 PAX 

 460,5 € 435,1 € 416,1 € 401,4 € 

 
Cena je odvisna od števila udeležencev. Izlet bo realiziran pri min številu 25 oseb. 
Cena zajema:  

- avtobusni prevoz 

- 4 x polpenzion v hotelu Odisej v dvoposteljni sobe 

- trajekt 

- takso za NP 

- kosilo domačih dobrot na povratku  

- turistično spremstvo, ddv in organizacijo izleta. 
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Možna doplačila:  
1/1 soba 43 €/noč 
rezervacija prednjih sedežev (3-12) 10€/oseba 

 Sedežni red 

 Na avtobusu  bomo določili sedežni red v skladu z vrstnim redom prijave potnikov. 

Rezervacija se potrdi ob plačilu akontacije. 

 

 Prijave sprejema Janko Kovačič na tel. 051 211 801 do 27. 06. 2022. Ob prijavi je 

potrebno vplačati akontacijo v višini 50 EUR, na transakcijski račun PD 

Poljčane: SI56 0443 0000 0258 716 in sklicevanjem na štev. 00 2022-08. 

 Lahko vplačate tudi v gotovini.  

 Razliko lahko poravnate v več obrokih, zadnji mora biti poravnan do 

05.09.2022 

 Veselimo se ponovnega druženja. 
 
Zadnji rok prijave do 27.6.2022 
 
Lepe pozdrave/Best Regards 

Oliver Čobec Mr. 

OLIVER TURIZEM       Planinsko društvo 

Poljčane 

TURISTIČNA AGENCIJA / TRAVEL AGENCY    Bistriška cesta 89,  
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Slovenija        info: 051 211 801-Janko 
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