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PLANINSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO
IN TURISTIČNA AGENCIJA RELAX RAZPISUJETA
PLANINSKI TABOR NA OTOKU

BRAČ -SUPETAR
HN WATERMAN SUPETRUS 4* / ALL INCLUSIVE
V TERMINU OD 04.06. – 11.06.2018

Brač je hrvaški otok v Dalmaciji. Brač je največji otok srednjedalmatinske otoške skupine,
tretji po velikosti med otoki na hrvaški obali Jadrana. Površina otoka znaša 394,41 km². Od
kopnega ga deli Brački kanal, od otoka Šolte Splitska vrata, od otoka Hvara pa Hvarski kanal.
Najvišji vrh otoka je Vidova gora (778 m), ki je s to višino obenem tudi najvišji vrh na
jadranskih otokih.
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Brač je neprekinjeno naseljen že od neolitika, kar dokazujejo najdbe v jami Kopačina, ki se
nahaja med Dolnim Humcem in Supetrom. Prvi poznani prebivalci otoka so bili Iliri. V antiki
se je otok imenoval »Brattia«. Ostanki iz Rimske dobe, pa so vidni po celem otoku. V času
vladanja cesarja Dioklecijana so pričeli izkoriščati kamnolom pri Škripih. V zgodnjem
srednjem veku Brač pripada Bizantinskemu cesarstvu, v 9. stoletju pa so ga osvojili hrvaški
slovani.
Zaradi nevarnosti piratskih napadov se je pričelo prebivalstvo seliti v notranjost otoka. Skozi
stoletja se zamenja več lastnikov in v obdobju 1420-1779 pride Brač v lastništvo Beneške
republike. V tem času so na otoku nastala nova obalna naselja z obrambnimi trdnjavami
(Povja, Pučišća, Sutivan), medtem ko naselja v notranjost pričnejo izgubljati na pomenu. Po
propadu beneške republike pripada Brač do 1806 Avstro-Ogrski, krajši čas je tudi baza carske
ruske flote v jadranu.

CENA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA:

381,70 eur/osebo
in velja do 31.12.2017!
Cena vsebuje:
 cena aranžmaja 319,00eur/osebo,
 dvoposteljna soba b/t/sat/tv.
 promocijska cena avtobusa 40,00eur ,
 turistična taksa 7,70 eur ,
 7,50 prijava, all inclusive ponudbo,
 hotelski animacijski program
Ta cena se zniža še za VREDNOST DOBROPISA in 5% GOTOVINSKEGA
POPUSTA - za plačilo turističnega aranžmaja v celoti.
PRIJAVE IN INFORMACIJE :

g. ANTON PROGAR 041 693 195 in
c. FRANCI SOMRAK 041 316 980
ZA POTRDITEV REZERVACIJE OBVEZNE PRIJAVE
PLAČILO 30% AKONTACIJE do 31. decembra 2017
POHITITE S PRIJAVAMI ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
Vplačila – informacije gospa Jasmina gsm.:

031 758 597

