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Skupinska
potovanja
Aktivna potovanja
Naša aktivna potovanja so se uspešno zasidrala v obsežni ponudbi.
Delamo za vas, ki se odločate za drugačen dopust in za aktivnejše
preživljanje prostega časa. Koncept naših potovanj zato ostaja ves čas
enak – potovanja namenjamo vsem vam, ki vas zanima spoznavanje
sveta in dežel na najbolj neposreden način - v naravi in prijetni družbi,
aktivno. Ponujamo kolesarska potovanja, pohodništvo, trekinge in
rafting. Vse informacije si oglejte na www.chebul.si

ZGODNJA PRIJAVA
Izkoristite dodaten popust na
vsa potovanja z zgodnjo prijavo.
Več na www.chebul.si

Kranj: 04 620 96 55 - Radovljica: 04 530 39 00

Kuba
in počitnice v Varaderu
SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarjenje pozimi postaja vse bolj priljubljeno. Če bi radi kolesarili
pozimi, potem je tropski otok Kuba prava odločitev za vas. S kolesom
boste spoznali otok, kolesarili med med palmami in nasadi ananasov
ter spoznali prijazne domačine. V našem paketu smo aktivno potovanje
združili tudi z oddihom v Varaderu. Kolesarski program po Kubi je
zelo bogat, poleg polpenziona je v nekaterih hotelih vključena tudi
all inclusive ponudba. Potovanje je namenjeno vsem, ki bi radi Kubo
spoznali na kolesu.

CENA: od 2.195
13 dni / 12 noči

€

PLAČILO NA OBROKE
Možnost plačila s čeki
ali Diners kartico na več
obrokov

Šrilanka

SPLOŠNI POGOJI

Očarljiva Šrilanka

Splošni pogoji so sestavni del ponudbe in so objavljeni na
www.chebul.si/si/splosni-pogoji ter v tiskani obliki na vseh
prodajnih mestih.

Šrilanka ali Cejlon, otoška država, ki privablja zaradi svoje neskončne lepote in
enostavnosti. Prav nič ni pomembno, kako jo imenujemo, pomembna so fantastična
doživetja na tem eksotičnem kolesarskem potovanju. Šrilanka se vam bo zasidrala
v spomin. Na tem čudovitem otoku so pomniki tisočletnega razvoja budističnesingalske kulture, ki predstavljajo višek budistične umetnosti in kulture v Aziji.
Doživite čudovito Šrilanko na kolesu.

Pridržujemo si pravico do spremembe cen, vsebine in opisov zaradi
morebitnih napak pri pripravi kataloga.

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

CENA: od 1.825

KOLESARSKI DRESI CHEBUL

10 dni / 9 noči

€

Pri nas lahko kupite naše kolesarske drese.

Tajska
dežela nasmehov
SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Tajska - dežela nasmehov (Land of Smiles) je eksotična in prijazna.
Razvaja vas z neštetimi sanjskimi plažami, bogato kulturo, prijaznimi in
gostoljubnimi ljudmi, tropsko pokrajino in slastno kuhinjo. Na kolesu boste
spoznali vse kontraste dežele, mističnost templjev, zgodovino, umetnost,
raznolikost naravnega okolja s prostranimi riževimi polji, lepimi plažami,
eksotično vegetacijo in še bi lahko naštevali.
Beseda Thaj v tajščini pomeni »svoboden«, okusite jo in se nam pridružite.

CENA: od 1.995
12 dni / 11 noči

2

€

Skupinska potovanja

info@chebul.si - www.chebul.si

Nizozemska

Nizozemska

Lepote kraljeve Holandije

Cvetlična tura
SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Nizozemska ni le dežela tulipanov, mlinov na veter ali sira, lahko jo doživite
tudi kot deželo čudovitih kolesarskih poti, in tako jo boste zagotovo doživeli
na povsem drugačen način. Potovanje je spoznavanje Nizozemske in
kolesarjenje mimo znamenitih mlinov na veter, ob kanalih, skozi urejene
vasi in znana mesta, po sipinah Severnega morja, do svetovljanskega
Amsterdama. Namestitev na rečni ladji.

Pridružite se nam na naši tradicionalni prvomajski kolesarski turi po
Nizozemski. Tura je speljana tako, da boste to prelepo deželo doživeli
tako med rožami, kot tudi med ljudmi na ulicah Amsterdama in drugih
urbanih središč, ki jih bomo obiskali. To je namreč čas za največji žur v
mestu - proslavljanje rojstnega dne kraljice Beatrix. Nameščeni boste na
rečni ladji.

CENA: od 799
9 dni / 8 noči

€

CENA: od 599
7 dni / 6 noči

€

Primerno za družine

Primerno za družine

Španija

Italija

Sončna Mallorca

Čudovita Sardinija

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Mallorca, najlepši sredozemski otok, predstavlja s svojo krajinsko sliko že od
nekdaj veliko privlačnost za vsakega gosta, ki si želi pester dopust. Značilnost
otoka so njegova izrazita nasprotja. Od zasanjanih, delno težko dostopnih
osamljenih zalivov, do živahnih promenad in neštetih zabaviščnih možnosti, od
sodobne arhitekture, do zanimivih gotskih znamenitosti, od velikih hotelskih
sklopov, do prijetnih hišic v notranjosti otoka. Naravnih in kulturnih draguljev je
veliko, največ še neodkritih, pa vendar od večine turistov neopaženih. Spoznajte
Mallorco nekoliko drugače - s kolesom!

Sardinija je otok čudovitih belih, kilometre dolgih peščenih plaž,
kristalno čistega morja in bogate zgodovine. Navdušila vas bo z
naravnimi lepotami neokrnjene notranjosti, kakor tudi mondena Costa
Smeralda z luksuznimi vilami in marinami ob obali turkiznega morja.
Drugi največji otok Sredozemlja, dovolj samosvoj in čaroben in tako
predvsem zanimiv za ljubitelje aktivnega oddiha.

CENA: od 1.095
8 dni / 7 noči

CENA: od 1.195
8 dni / 7 noči

€

€

Belgija

Francija

Očarljiva Flandrija

Slikovita Provansa
SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Mogočni Avignon, šarmantni Arles, prostrani sadovnjaki in neskončni vinogradi,
jate flamingov in še marsikaj, to je Provansa. Doživeli boste delček bogate kulturne
in naravne dediščine te čudovite pokrajine Južne Francije. Kolesarili boste po
stranskih in podeželskih cestah. Potovanje je zaradi razgibanosti terena primerno
za kolesarje s primerno pripravljenostjo. Hoteli na poti pa so prijetni in udobni,
izbrani tudi zaradi dobre lokacije in odlične kulinarične ponudbe.

Presenetljivo blizu in presenetljivo očarljivo. S temi besedami lahko na
kratko opišemo belgijsko regijo Flandrijo in evropsko prestolnico Bruselj,
ki nudita pestre počitnice za vsakogar: prijetne kolesarske ture po slikoviti
pokrajini, kulinarične užitke v izvrstnih restavracijah, kulturne znamenitosti
in zgodovinsko arhitekturo ter nepozabni utrip mesta Bruselj.

CENA: od 879 €

CENA: od 699 €

8 dni / 7 noči

6 dni / 5 noči

3

Skupinska potovanja

Kranj: 04 620 96 55 - Radovljica: 04 530 39 00

Hrvaška

Hrvaška

Kvarner express

Dalmacija express

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Vse ljubitelje narave in kolesarjenja vabimo na kratko, a zanimivo
spoznavanje najlepših delov Kvarnerja. Na kolesu boste spoznali otoke
Krk, Rab in Pag in Lošinj. Na kolesarski turi zagotavljamo dobro družbo in
prijetno vzdušje.

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Konec aprila je Dalmacija že odeta v zeleno, temperature so pravšnje,
primerne za sprehode in kolesarjenje. Vse ljubitelje narave in
kolesarjenja vabimo na kratko, a zanimivo spoznavanje najlepših delov
Južne Dalmacije.

€

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Hrvaška

Hrvaška

Dalmacija express I

Dalmatinska doživetja
in Dubrovnik
SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Prijetne temperature primerne za kolesarjenje vabijo v Dalmacijo.
Letošnja novost je otvoritev kolesarske sezone v srednji Dalmaciji.
Kolesarjenje primerno tudi za tiste z nekoliko manj kondicije.

Križarjenje med jadranskimi otoki in celino, številne naravne in kulturne
zanimivosti na poti, kopanje in udobno bivanje na ladji; vse to združujemo
s kolesarjenjem, ki zagotavlja izjemen užitek, sprostitev in izziv vsakemu
aktivnemu popotniku. Izkušena ladijska posadka skrbi za varno plovbo in
dobro gostinsko ponudbo, vodnik pa za strokovno izvedbo potovanja.

CENA: od 499
8 dni / 7 noči

€

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Hrvaška

Od otoka do otoka

Južna Dalmacija z otoki

8 dni / 7 noči

€

€

Hrvaška

Dalmatinski biseri

SKUPINSKO
KOLESARSKO POTOVANJE

Vodena kolesarska tura se začne v mestu Supetar na otoku Braču in konča
v Omišu. Raziskovanje srednjeveških mest in starih vasi ter kolesarjenje
mimo vinogradov in kopanje v najlepših zalivih vas bo zagotovo navdušilo.
Hrvaška je dežela slikovitih otokov, bogate zgodovine, blage klime z
mediteransko vegetacijo in najboljši način za raziskovanje le-te je brez
dvoma ravno s kolesom. Kombinacija plovbe in kolesarjenja se je izkazala
za zelo priljubljeno.

CENA: od 489

€

SKUPINSKO

Severna Dalmacija z otoki KOLESARSKO POTOVANJE

4

Severno dalmatinski otoki so kot naravni arhipelag edinstveni in zanimivi za
kolesarjenje. Tukaj je relief nekoliko manj razgiban in teren manj zahteven
kot na jugu. Veličastni slapovi Krke in otočje Kornatov sta dve izjemni in
enkratni stvaritvi narave. Starodavna in s kulturo bogata mesta Trogir,
Šibenik in Zadar pa je skozi stoletja ustvarjala človeška roka in pronicljiv
duh.

CENA: od 489
8 dni / 7 noči

€

Skupinska potovanja

info@chebul.si - www.chebul.si

Hrvaška

Hrvaška

Zaključek na Kvarnerju

Zaključek v Dalmaciji

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Vse ljubitelje narave in kolesarjenja vabimo na kratko, a zanimivo
spoznavanje najlepših delov Kvarnerja. Na kolesu boste spoznali otoke Krk,
Rab, Pag in Lošinj. Na kolesarski turi zagotavljamo dobro družbo in prijetno
vzdušje.

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Toplo morje, prijetne temperature in še mnogo več. Pridružite se nam na
zaključku kolesarske sezone v južni Dalmaciji. Kolesarili bomo po otokih
Brač, Hvar in Šolta.

€

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Hrvaška

Hrvaška

Biseri Kvarnerja

MTB avantura
štirih otokov

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarjenje po najlepših otokih Kvarnerja,
zalivih, uživanje na ladji ter skrbno izbrana
Spoznavanje jadranskih otokov na kolesu
doživetje.

CENA: od 489
8 dni / 7 noči

kopanje v čudovitih
kolesarska ruta.
je vedno zanimivo

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Hrvaška

Po otokih Dalmacije

Južna Dalmacija z otoki

€

Hrvaška

Biseri severne Dalmacije

SKUPINSKO
KOLESARSKO POTOVANJE

Severna Dalmacija z otoki

To kolesarsko potovanje velja za enega izmed naših najbolj priljubljenih
programov. Kolesarska pot je razgibana in polna čudovitih razgledov.
Uživali boste v neokrnjeni naravi, kolesarili mimo vinogradov, sigurno pa
vas bo očaral tudi otok Lastovo z njegovo lepoto.

8 dni / 7 noči

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Gorsko kolesarjenje je pri nas zelo priljubljeno. Na naši kolesarski turi
boste kolesarili po štirih otokih, uživali med plovbo na ladji, prekrasnih
razgledih med kolesarjenjem po panoramskih cestah ter adrenalinskih
spustih. Pridružite se nam na tej gorsko-kolesarski avanturi.

€

CENA: od 489

€

SKUPINSKO
KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarsko potovanje pričnemo v Zadru. Na tem kolesarjenju poteka trasa
po okoliških otokih in celini.
Vsekakor vas bo navdušilo simpatično mesto Skradin in veličastni slapovi
Krke ter plovba skozi nacionalni park Kornati.

CENA: od 489

€

8 dni / 7 noči

5

€

Skupinska potovanja

Kranj: 04 620 96 55 - Radovljica: 04 530 39 00

Albanija

Črna gora

Neodkrit biser Jadrana

Črnogorska poslastica

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Albanija, pristna balkanska država, vas vabi s svojimi mogočnimi gorami,
dolgimi plažami in številnimi zgodovinskimi znamenitosti, ki so s strani
UNESCA začitene kot svetovna dediščina. Tu so še pristna kultura in navade
lokalnega prebivastva, ki kljub odprtju meja po letu 1991, dokazujejo, da je
ta država še vedno v celoti samosvoja.

CENA: od 1.099
8 dni / 7 noči

Črna gora je majhna gorata republika na Balkanu, ki vas bo prav gotovo
navdušila na našem kolesarskem potovanju. To sedemdnevno kolesarsko
potovanje smo poimenovali Črnogorska poslastica. Pot nas bo vodila po
slikovitih in razglednih poteh od obalnega mesta Kotor pa vse do Žabljaka. Pravi
izziv bo tudi vzpon na Durmitor. Na potovanju boste uživali tudi ob dobrotah, ki
nam jih ponuja črnogorska kuhinja. Naše kolesarjenje zaključimo v Sarajevu,
kjer si bomo za konec privoščili najboljše ˝čevape˝.

€

CENA: od 629
7 dni / 6 noči

Madžarska

Lepote Balatona
in Heviz

Češka

Moravska stazka

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Blatno jezero leži v zahodnem delu Madžarske in hkrati tudi največje jezero
v srednji Evropi. Poleg Nežiderskega jezera, je to tudi edino srednjeevropsko
stepno jezero. Jezero je dolgo približno 77 km, široko pa je med 4 in 15 km.
Ima dve izraziti kotanji, ki ju loči polotok Tihany. Severna obala je strmejša
kot južna. Največje mesto ob jezeru je Keszthely, ostala pomembnejša mesta
ob obali pa so še Siofok, Fonyod in Balatonfüred. Kolesarska tura je speljana
po urejenih kolesarskih poteh okoli jezera. Vsi hoteli ležijo ob jezeru. Poleg
kolesarjenja boste spoznali tudi nekaj madžarske kulture in uživali ob
njihovih kulinaričnih dobrotah.

CENA: od 415
5 dni / 4 noči

€

Moravska je ena od treh zgodovinskih pokrajin Češke republike. Leži med
Češko in Slovaško v dolini reke Morave. Kolesarska pot »Moravska stazka«
povezuje številna zgodovinska mesta, palače, vinograde in čudovite vrtove.
Trasa je speljana skozi obrečne gozdove, mimo slikovitih ribnikov in starih
kanalov.

CENA: od 895
7 dni / 6 noči

Makedonija

Po poteh
Aleksandra Velikega

Atlantska tura

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Portugalska je dežela pomorščakov, raziskovalcev morja in velikih odkritij.
Dežela melanholičnega fada in portovca. Bogata zgodovina je vtisnila
neizbrisen pečat njeni kulturi, arhitekturi in umetnosti. Portugalska leži na
atlantski strani Iberskega polotoka, nas pa bo kolesarska pot vodila vzdolž
južnega dela divje atlantske obale. Navduševali vas bodo osupljivi pogledi
na mogočne pečine, osamljene peščene plaže in lepote naravnega parka.
Raziskovali boste prijetne ribiške vasice in opustele trdnjave še iz časov
piratov in še bi lahko naštevali…

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Odkrivanje lepot Makedonije s kolesom. Kolesarsko potovanje pričnemo na
znameniti Popovi Šapki.
Navdušeni boste nad neokrnjeno naravo, gostoljubnimi domačini ter bogato
kulturo. Na tem kolesarskem potovanju nismo pozabili tudi na obvezno
osvežitev v Ohridskem jezeru.

CENA: od 995
8 dni / 7 noči

7 dni / 6 noči

€

Primerno za družine

Portugalska

CENA: od 1.125

€

€

6

€

Skupinska potovanja

info@chebul.si - www.chebul.si

Avstrija

Italija

Ob Donavi na Dunaj

MTB ob Gardskem
jezeru

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Potovanje na kolesu ni preveč zahtevno - primerno je tudi za družine z otroki.
Na kolesarski poti boste poleg zanimivih krajev, spoznali tudi tipično avstrijsko
kuhinjo in lokalna vina ter lepoto pokrajine ob tej drugi najdaljši evropski reki.

CENA: od 469
6 dni / 5 noči

Kolesarsko potovanje na Gardsko jezero priporočamo vsem ljubiteljem
gorskega kolesarjenja. Uživali boste ob lepih razgledih in kolesarili po izbranih
trasah.

€

CENA: od 399
4 dni / 3 noči

Finska

Slikovita Barcelona
in Costa Brava

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Na severu Evrope so med Finsko in Švedsko razprostrti otoki arhipelaga
Turku. Na tem kolesarjenju po otokih arhipelaga vas bo očarala tipična
Skandinavija z svojimi majhnimi lesenimi hiškami. Spoznali boste njihovo
kulturo, lepa mesta in prijazne ljudi. Na potovanju ne bo manjkala tudi
izvirna finska sauna.

7 dni / 6 noči

€

CENA: od 1.095
7 dni / 6 noči

€

Slovenija,
Avstrija, Italija

Berberska avantura

Brixen – Bled

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE
Na tej kolesarski turi se bomo večinoma vozili po stranskih makadamskih
poteh in občasno tudi po čudovitih enoslednicah (singlcah). Na kolesa se bomo
najprej zavihteli v starodavnem utrjenem mestu Marakeš, v katerem so se
dolga stoletja križale trgovske poti. Ta kolesarska odprava vam resnično ponuja
priložnost, da izkusite starodavno in očarljivo kulturo te dežele.

8 dni / 7 noči

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Slikovito kolesarsko potovanje bomo začeli v Gironi, mestu, ki vas bo navdušilo
z očarljivim starim mestnim jedrom in slovi po spektakularni judovsko četrti.
Posebno doživetje bo kolesarjenje po znameniti Costa Bravi skozi šarmantne
vasice in številnimi zalivi. Kolesarsko potovanje bomo zaključili z ogledom
katalonske prestolice Barcelone, ki velja za eno najlepših mest. ˝HOLA˝ se
vidimo v Španiji!

Maroko

CENA: od 925

€

Španija

Arhipelag Turku

CENA: od 1.249

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

SKUPINSKO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarsko potovanje povezuje dva partnerska in s tisočletno zgodovinsko
povezana kraja. Pot iz Južne Tirolske čez Koroško skoraj v celoti poteka po
kolesarskih stezah Pustriške, Dravske, Ziljske in Savske doline. Bodite zraven!

CENA: od 665
6 dni / 5 noči

€

7

€

Skupinska potovanja

Kranj: 04 620 96 55 - Radovljica: 04 530 39 00

Avstrija

Italija

Grossglockner 3798 m

Grand Paradiso 4061 m
SKUPINSKA POHODNA TURA

SKUPINSKA POHODNA TURA

Edinstven vzpon na ponosnega štiritisočaka Alp, strokovno vodenje in
odlična družba, prelep razgled na Mont Blanc vse to je Grand Paradiso.

Veliki Klek, oziroma po nemško Grossglockner, je s 3798m najvišji vrh
Avstrije in Visokih Tur. Z vrha na katerem stoji križ, je lep razgled po večjem
delu Avstrije, ob lepem vremenu pa razgled seže vse do Slovenije, kjer lahko
vidimo Julijce, Karavanke in del Kamniško Savinjskih Alp.

CENA: od 299
2 dni / 1 noč

€

CENA: od 349
3 dni / 2 noči

Slovenija

Triglavska severna
stena - Slovenska smer

Slovenija

Mangart - Via Italiana &
		Slovenska pot

SKUPINSKA POHODNA TURA

SKUPINSKA POHODNA TURA

Mangart, tudi Mangrt je 2679 mnm visok vrh v Julijskih Alpah in je četrti
najvišji vrh v Sloveniji.

Slovenska smer v severni steni Triglava predstavlja najbolj klasičen
alpinističen vzpon pri nas, ki se ga v spremstvu gorskega vodnika varno
lotite tudi vi.

CENA: od 99
2 dni / 1 noč

CENA: od 149
2 dni / 1 noč

€

€

Italija

Hrvaška

Spoznavanje Dolomitov

Dalmacija - Gremo v planine

SKUPINSKA POHODNA TURA

SKUPINSKA POHODNA TURA
Bi se pridružili planincem pri raziskovanju Dalmacije in njenih otokov?
Zagotavljamo vam, da tam vsakdo najde svoj cilj in vrh. Dalmacija je še
posebno lepa in slikovita spomladi, ko je narava bujna, obala in otoki pa
prave oaze miru. Ture so primerne za vse s primerno pohodno kondicijo in
niso hudo naporne. Skupino vodi strokovno usposobljeni vodnik.

Dolomite Slovenci kar dobro poznamo, smučarji tam najdejo obilico užitkov, planinci
se preizkušajo v vrtoglavih feratah, popotniki pa uživajo v vožnjah čez številne
prelaze. Gore, ki so rahlo rumenkasto obarvane, se odlikujejo po drznih oblikah, v
1. svetovni vojni pa so se vojaki v nemogočih razmerah bojevali na visokogorskih
bojiščih. Naš program je kombinacija vseh naštetih odlik Dolomitov.

CENA: od 399
CENA: od 249
3 dni / 2 noči

6 dni / 5 noči

€

Bosna in
Hercegovina

Planine Sarajeva

Planine divje romantike

SKUPINSKA POHODNA TURA

SKUPINSKA POHODNA TURA

Severno od Mostarja se nahajajo najbolj poznane planine Hercegovine.
Vabimo vas, da se nam pridružite na tem planinskem izletu, kjer boste
uživali v neokrnjeni naravi in prelepih razgledih.

CENA: od 199
4 dni / 3 noči

4 dni / 3 noči

€

Bosna in
Hercegovina

Vabimo vas na planinski izlet v Bosno. Prehodili bomo dvagorska masiva
(Treskavica in Bitovnja) z njunima glavnima vrhovoma Pakliješ (2.086m)
in Lisin (1.742m), uživali v prijetni atmosferi, ki nam ga ponuja planinski
dom in prijazni domačini ter se sprehodili po Sarajevu in izlet zaključili s
»čevapi« ali drugimi lokalnimi dobrotami.

CENA: od 180

€

€
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Hrvaška

Slovenija

Strunjan - Salinera resort

Istra s kolesom

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Med Izolo in Piranom se v objemu narave skriva bioenergijski resort Salinera.
Resort leži na sami obali, le korak od Strunjanskih solin, obdan je z naravo in
morjem. Željnim športno-aktivnega oddiha na kolesih priporočamo, da za način
bivanja izberejo »Kolesarski paket«, saj je ta popolnoma prilagojen športnoaktivnemu oddihu. Okolje je primerno za kolesarje, ki ljubijo raznolike poti, ki se
skrivajo med vinogradi, nasadi oljk in gostim borovjem.

CENA: od 118
3 dni / 2 noči

Novigrad - hotel Maestral**** - Hotel ima 4 zvezdice in je zrasel na tradiciji istrske
gostoljubnosti ter nudi sodoben pogled na Mediteran. Oznaka bike-hotela gostom pove,
da je ta hotel dodatno opremljen za sprejem kolesarjev, zaradi česar je poleg drugega
idealen tudi za bivanje manjših in večjih skupin kolesarjev kot začetna točka njihovega
kolesarskega potovanja po Istri.
Novigrad - hotel Laguna*** - Nahaja se deset minut hoje od mesteca Novigrada, Lagunin
šarm pa poudarja intimna atmosfera borovega gozdička, sredi katerega se nahaja ta hotel.

€

CENA: od 78
3 dni / 2 noči

Hrvaška

€

Hrvaška

Poreč z okolico

Kolo & Wellnes

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Terme Sveti Martin na Muri INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarjem prijazen Valamar Diamant Hotel v Poreču ljubiteljem kolesarstva ponuja
širok izbor ugodnosti za aktivne počitnice. Hotel je primeren za vse, od navdušenih
rekreativcev do družin, ki imajo rade skupne aktivnosti na dveh kolesih.

Če bi morali izbrati najprimernejše prevozno sredstvo za spoznavanje vseh
atrakcij, ki jih regija nudi, od gastronomskih do naravnih posebnosti ob reki
Muri ali reki Dravi, hitro pridemo do zaključka, da je kolo popolna izbira.

CENA: od 89
3 dni / 2 noči

€
CENA: od 99
3 dni / 2 noči

Avstrija

Passau Dunaj
kolo - ladja

Avstrija

Ob lepo modri Donavi

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarsko potovanje od Passaua do Dunaja poteka ob Donavi. Popestritev na
tem kolesarjenju bo prav gotovo plovba po Donavi, kjer se boste lahko oddahnili
in uživali ob slikoviti naravi. Odlična kombinacija kolesarjenja in plovbe.

CENA: od 455
6 dni / 5 noči

Kolesarsko potovanje ob Donavi, številne zanimivosti na poti, prijazni
gostitelji vse to in še več vam prinaša to kolesarjenje, ki velja za enega
izmed najbolj priljubljenih že nekaj let.

CENA: od 299

€

7 dni / 6 noči

Avstrija, Madžarska,
Slovaška
Tri dežele s kolesom

8 dni / 7 noči

€

Avstrija

Klasična ob Donavi
INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarsko potovanje ob Donavi skozi tri države. Zanimiva kolesarska pot,
številne kulturne znamenitosti na poti in kolesarjenje skozi tri prestolnice
Dunaj, Budimpešta in Bratislava, kjer se vedno kaj dogaja.

CENA: od 499

€

Ena izmed najbolj prepoznavnih kolesarskih poti v Evropi je vsekakor
klasična kolesarska pot ob Donavi. Prepustite se užitkom med
kolesarjenjem, ki jih prinaša to kolesarsko potovanje.

€

CENA: od 399
8 dni / 7 noči
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Avstrija

Avstrija

Solnograška

Donava Express

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Na tej kolesarski poti boste na račun prišli tisti kolesarji, ki radi kolesarite
daljše etape. Na vsakodnevnih etapah boste spoznavali deželo in ljudi in uživali
v prelepi pokrajini, med vinskimi griči in naravnimi lepotami Donavske doline.

CENA: od 277
6 dni / 5 noči

Pokrajina Salzkammergut v Zgornji Avstriji je polna naravnih znamenitosti in znamenitih
ljudi. Priložnost za obisk Mozartovega rojstnega mesta Salzburg, okusite slastne lokalne
specialitete in občudujte lepote številnih jezer in gora. Pokrajina slovi po kristalno čistih
gorskih jezerih in gostoljubnih ljudeh, ki skrbno varujejo svojo kulturo in običaje.

€

CENA: od 299
7 dni / 6 noči

Češka

Češka

Zlata Praga z ladjo

Po poteh Bohemije

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Republika Češka – ta mala država v osrčju Evrope, nadušuje s pristnim podeželjem
in romantičnimi srednjeveškimi gradovi na eni strani ter mogočno Prago na drugi
strani. Nedvomno gre za eno izmed nalepših evropskih prestolnic, kar dokazuje tudi
dejstvo, da je njeno mestno jedro zaščiteno s strani UNESCA kot svetovna dediščina.
To zgodovinsko mesto, znano tudi pod imenom Zlata Praga, je izhodiščna in končna
točka kolesarske ture, ki se vije ob reki Vltavi in Labi.

CENA: od 599
7 dni / 6 noči

€

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Bohemija je staro ime za Češko. Kolesarili boste skozi tri veličastna Češka
mesta ter spoznali njihovo bogato kulturno dediščino.

€

CENA: od 695
8 dni / 7 noči

Češka

€

Avstrija

Ob Vltavi

S kolesom ob Dravi

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarsko potovanje ob reki Vltavi, skozi slikovito pokrajino, odkrivanje mest z
bogato kulturno dediščino in zaključkom v veličastni Pragi.

Del Dravske kolesarske poti, ko lahko sledite reki Dravi preko Silliana, na
Vzhodnem Tirolskem, le nekaj km od italijanske meje in ko kolesarite po
neokrnjeni naravi, skoraj ob vznožju Dolomitov. Kolesarsko pot pričnemo v
mestu Lienz v Avstriji in mimo manjših starodavnih mest in vasi, do prelepih
in kristalno čistih koroških jezer, kjer reka dobi svojo moč, ko se približuje
Sloveniji. Pot je dobro označena, odlikujejo pa jo prelepo okolje, številne
zanimivosti in razgibana trasa poti.

CENA: od 660
8 dni / 7 noči

€

CENA: od 498
7 dni / 6 noči

Avstrija

Nemčija

Drava Express

Ob reki Main
INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarsko potovanje ob Donavi skozi tri države. Zanimiva kolesarska pot,
številne kulturne znamenitosti na poti in kolesarjenje skozi tri prestolnice
Dunaj, Budimpešta in Bratislava, kjer se vedno kaj dogaja.

CENA: od 319
6 dni / 5 noči

€

Kolesarjenje skozi slikovito pokrajino ob reki Majni vas bo sigurno
navdušilo. Domov se boste vrnili polni dobrih vtisov.

€

CENA: od 467
7 dni / 6 noči
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Francija/V. Britanija

Nemčija/Švica

Od Pariza do Londona

Okoli Bodenskega jezera

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarska tura ob Bodenskem jezeru je najbolj primerna za tiste, ki imajo radi
daljše kolesarske ture. Tura večinoma poteka po ravnem terenu, po urejenih
kolesarskih poteh. Vključuje kolesarjenje ob samem Bodenskem jezeru, ogled
vseh zanimivosti ter vsakodnevno večerno sprostitev v hotelu.

CENA: od 299
5 dni / 4 noči

Pariz in London. Razdaljo med tema mogočnima glavnima mestoma je sedaj mogoče
prekolesariti tudi po urejenih in mirnih kolesarskih poteh. Kolesarjenje začnite v najbolj
romantičnem mestu na svetu – Parizu. Nato kolesarite naprej po dolini reke Sene in
reke Epte do morja. V francoskem obmorskem mestu Dieppe se vkrcajte na trajekt in se
zapeljite čez Rokavski preliv do angleškega mesta Newhaven. Nadaljujte kolesarjenje po
idiličnem angleškem podeželju vse do kozmopolitskega Londona.

€

CENA: od 699
8 dni / 7 noči

Škotska

Belgija

S kolesom po Škotski

Po Flandriji

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarska tura po Škotskem višavju in nižavju ponuja odlično priložnost za
uživanje v odmaknjenih dolinah grofije Perthshire in vožnjo po čudoviti pokrajini
Trossachs, imenovani tudi Škotsko višavje v malem. Kolesarili boste po slikoviti
pokrajini bistrih rek, jezer in mogočnih gora.

CENA: od 679
8 dni / 7 noči

€

CENA: od 499
8 dni / 7 noči

€

Italija

Po Sardiniji s kolesom

Gardsko jezero

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Sardinija je otok čudovitih belih, kilometre dolgih peščenih plaž, kristalno
čistega morja in bogate zgodovine. Navdušila vas bo z naravnimi lepotami
neokrnjene notranjosti, kakor tudi mondena Costa Smeralda z luksuznimi
vilami, marinami ob obali turkiznega morja.

8 dni / 7 noči

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Presenetljivo blizu in presenetljivo očarljivo. S temi besedami lahko na
kratko opišemo belgijsko regijo Flandrijo in evropsko prestolnico Bruselj,
ki nudita pestre počitnice za vsakogar: prijetne kolesarske ture po slikoviti
pokrajini, kulinarične užitke v izvrstnih restavracijah, kulturne znamenitosti
in zgodovinsko arhitekturo ter nepozabni utrip mesta Bruselj.

Italija

CENA: od 690

€

Gardsko jezero je, kot ostanek ledenikov preteklih obdobij, veličastna
formacija narave, ki že od nekdaj fascinira mnoge obiskovalce, ljubitelje
naravnih lepot.

€

CENA: od 509
8 dni / 7 noči

Italija

€

Španija

Toskana

Po Mallorci s kolesom

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Toskana ostaja enkratna in čarobna v vsakem letnem času. Za to razgibano
pokrajino s številnimi grički in planotami, je potrebna dobra kolesarska
kondicija. Kolesarska pot je speljana tako, da obudi enkratne občutke in
oplemeniti vse čute, saj poteka po klasični vinski pokrajini, mimo elegantnih
gradov in bogatih sadovnjakov, skozi veličastne oljčne nasade in ob barvitih
naravnih pejsažih prelepih mest.

Mallorca, najlepši sredozemski otok, predstavlja s svojo krajinsko sliko že od nekdaj
veliko privlačnost za vsakega gosta, ki si želi pester dopust. Značilnost otoka so
njegova izrazita nasprotja. Spoznajte Mallorco nekoliko drugače - s kolesom!

CENA: od 585
8 dni / 7 noči

CENA: od 699
8 dni / 7 noči

€
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Nizozemska

Nizozemska

Južna tura z ladjo

Severna tura z ladjo
INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarska tura ponuja privlačno kombinacijo ogledov zgodovinskih mest in
podeželja Holandije. Začnemo z atraktivno plovbo po kanalih in skozi center
Amsterdama, v “Zeleno srce” dežele, kjer se nahaja večina večjih nizozemskih
mest. Na poti boste uživali v spoznavanju naravnih in kulturnih znamenitosti.

CENA: od 719
8 dni / 7 noči

Kolesarsko potovanje po severno nizozemskem podeželju. Pot vodi skozi zanimiva
mesta kot so Zaandam, Aalkmar, Volendam in številna druga. Pot je speljana po
kolesarskih poteh vse do povratka v Amsterdam.

€

CENA: od 499
8 dni / 7 noči

Nizozemska

Francija

Nizozemske znamenitosti

Provansa

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Plovbo po kanalih in skozi center Amsterdama, v “Zeleno srce” dežele, kjer se
nahaja večina večjih nizozemskih mest. Kolesarjenje po območju številnih jezer, kot
tudi skozi zgodovinska mesta, kot sta Haarlem in Leiden.

CENA: od 829
8 dni / 7 noči

€

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Doživeli boste delček bogate kulturne in naravne dediščine te čudivite
pokrajine Južne Francije. Kolesarili boste po stranskih, podeželskih cestah
in pretežno po neasfaltiranih poteh. Potovanje je zaradi razgibanosti terena
primerno za kolesarje z dobro telesno pripravljenostjo.

€

CENA: od 755
8 dni / 7 noči

€

Irska

Po Irski s kolesom
INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Irska sodi med najbolj priljubljene destinacije za kolesarjenje. Kolesarsko turo
pričnite v Dublinu, glavnem mestu z zavidljivo geografsko lego med morjem
in gorami. S kolesom spoznajte idilično obalo na jugu dežele ter kolesarite ob
vznožju dublinškega gorovja. Naužijte se omamnih lepot gorovja Wicklow in
kolesarite po neokrnjeni naravi in mirnem podeželju.

CENA: od 785
8 dni / 7 noči

€

rezervacija kolesarjenja vam prinaša popust
pri nakupu športnih očal Adidas

Kefalonija

Grčija

S kolesom po Kefaloniji

S kolesom po Rodosu
INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarjenje po obalnih cestah ter skozi majhne idilične vasice, uživanje ob
lepih razgledih na zalive, občudovanje čudovitih plaž, kopanje v kristalno
čistem morju, vse to in še več vam ponuja to kolesarsko potovanje.

CENA: od 440
8 dni / 7 noči

Otok Rodos je pravi dragulj v sredozemskem morju. Kolesarjenje skozi
tipične vasice, zelene doline in mimo dolgih peščenih plaž. Zanimivo bo tudi
raziskovanje mesta, ki vas bo navdušilo z bogato kulturno dediščino.

€

CENA: od 340
8 dni / 7 noči
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Litva

Litva, Latvija, Estonija

Lepote Kuronske lagune

Po deželah Baltika

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarjenje ob obali Baltskega morja ter skozi podeželja, kjer boste začutili
pravi utrip tamkajšnjega življenja.

CENA: od 499
8 dni / 7 noči

Kolesarsko potovanje in raziskovanje dežel Baltika bo zanimivo za vsakega
aktivnega popotnika.

€

CENA: od 1.095

11 dni / 10 noči

€

Vse za nepozabne kolesarske
avanture najdete na www.skm.si

www.ugodno-racunovodstvo.com
CHEBUL DARILNI BONI
Podarite nepozabno doživetje...

on
Darilni b

50 €

Varen.Sproščen.Na poti

dajalca:

Podpis pro

Velja do:

ebulint.si

si, www.ch

@chebulint.

900, info
(0)4 53 03
Tel: +386
Radovljica.
a 2, 4240
ti
lesarski.izle
Kranjska cest
ook.com/Ko t.minute.pocitnice
www.faceb
/Las
ook.com
www.faceb

Ne spreglejte!

Pri nas lahko rezervirate tudi počitnice
ali potovanje ostalih slovenskih in tujih
organizatorjev...
Izberite si svoj zavarovalni paket
Zavarovanje odpovedi potovanja
Zdravstvena in nezgodna zaščita z asistenco v tujini
Celosten paket zavarovanja potovanja
Kjerkoli nas potrebujete, mi smo z vami.
Vaša potovalna agencija Vam bo z veseljem svetovala!
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Španija
Menorca

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Kolesarjenje po otoku, kjer boste našli mir, uživali v prelepi naravi ter s kolesom odkrivali
čudovite plaže, ki jih otok ponuja.

CENA: od 495
8 dni / 7 noči

Francija
Louire

Romunija

Zakladi Romunije

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Dolina Loare, znan tudi kot »vrt Francije «, je očarljiva dežela vinogradov, cvetja in
valovitih zelenih gričev, ki vas bo očarala s svojimi več kot dvesto gradovi in prelepo
pokrajino.

CENA: od 829
8 dni / 7 noči

€

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE

Kolesarsko potovanje po skritih predelih Romunije, skozi tipične vasice ter
mimo veličastne Donave. Zanimivo kolesarjenje in spoznavanje običajev,
hrane in ljudi. Potovanje bo pravo doživetje.

€

CENA: od 865
8 dni / 7 noči

€

Italija
Apulija

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Apulija je regija jugovzhodne Italije, kjer boste kolesarili mimo neskončnih
nasadov oljk, vinogradov in žitnih polj.

CENA: od 615
8 dni / 7 noči

Hrana z razgledom
www.domnajostu.si

€

Bolgarija & Grčija

Bolgarija

Od Rodopov do morja

Bolgarska kolesarska
INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
avantura

INDIVIDUALNO KOLESARSKO POTOVANJE
Ta kolesarska tura vas bo popeljala od gorovja Rodopov do polotoka Halkidiki v
Grčji. Na poti boste uživali in kolesarili po čudovitih delih Bolgarije, spoznavali
njihovo kulturo in običaje pot pa zaključili na prelepi grški obali.

CENA: od 650
9 dni / 8 noči

Kolesarska tura po osrednjem delu Bolgarije, neokrnjena narava, zelene
doline, prostrani pašniki, strme pečine, razgibano gričevje in še veliko
edinstvenih stvari, ki jih ponuja to kolesarjenje.

€

CENA: od 450
8 dni / 7 noči
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Rečna križarjenja

Črna gora

Rečna križarjenja

Potovanje v osrčje nacionalnega parka Durmitor z ogledom najvišjega (1300 m)
kanjona v Evropi in vožnja z gumijastim čolnom (96 km) po reki Tari v Črni gori.
Uživanje ob dobri hrani in veliko zabave z nekaj adrenalina.

To je čisto drugačen dopust, kot ste ga vajeni in zelo primeren za družine
ali manjše skupine. Preživite oddih čisto po vašem okusu – bodite dejavni
in hkrati uživajte kot sam svoj kapitan na rečni ladjici, kolesu, zraku in v
naravi!
V Franciji plujete po kanalu reke Rhone – od Beaucaira v Provansi, do Seta
v Južni Franciji, in skozi narodni park Camargue. Na Irskem po najdaljši
a mirni reki Shannon, od Portumne do jezera Lough Rea., kjer je raj za
ljubitelje ribolova.
Namestitev je na motornih ladjah/jahtah, dolgih 10 – 12 m, prirejenih
za rečna križarjenja (blokiran motor - do 8 km/uro), primernih za 2 do
6 oseb. Upravljanje ladje je enostavno, saj zadostuje že znanje vožnje z
avtomobilom in šoferski izpit.

Rafting po reki Tari

CENA: od 399 €
6 dni / 5 noči

Program križarjenj si lahko ogledate na naši spletni strani:

www.chebul.si

www.maxxift-kranj.si tel: 040 600 735

Brazilija

Turistično zavarovanje
v tujini z asistenco Coris
Krije nujne stroške, ki
v tujini nastanejo kot
posledica novonastale
bolezni ali poškodbe.
Zavarujete se lahko
kot posameznik,
družina ali skupina, ki
potuje skupaj.

Zakaj potrebujete
zavarovanje?
Medtem ko vi
počitnikujete, nesreča
dela nadure.
Zavarovanje za tujino
je ključno za
brezskrbno potovanje.

Brazilska avantura in
slapovi Iguazu

SKUPINSKO POTOVANJE

Naše potovanje po Braziliji so združili z ogledom slapov Iguazu, ki
se nahajajo na meji med Argentino in Brazilijo, so eni največjih in
najmogočnejših na svetu, zato ni nič presenetljivega, da jih v številnih
popotniških knjigah in leksikonih uvrščajo med najlepša čudesa sveta.
Potovanje zaključimo z oddihom na rajskem otoku Ihla Grande.

CENA: od 2.495
12 dni / 10 noči

Več kot 20 let
izkušenj
Več kot 2 desetletji
izkušenj pravita, da
imamo najbolj
zanesljivo ekipo.

Lasten asistenčni
center
Ko potrebujete
pomoč, smo
neposredna zveza z
zdravnikom.

Kdo se lahko
zavaruje?
Zavarovanje je
namenjeno vsem,
ki v tujino potujete
za manj kot 1 leto:
Posamezniki na
dopustu ali
službeni poti
Družine, ki
potujejo skupaj
Skupine ljudi, ki
potujejo skupaj

€

Skupinska potovanja

Kranj: 04 620 96 55 - Radovljica: 04 530 39 00

Brazilija

Madeira

Brazilska avantura

Otok večne pomladi

SKUPINSKO POTOVANJE

SKUPINSKO POTOVANJE

Brazilija je ena najbolj zaželjenih popotniških destinacij. Že ko zaslišimo
samo njeno ime, začutimo pozitivno energijo in razleze se nam nasmeh na
usta. Klasična brazilska fantazija: koktejl na Copacabani, nogomet na mivki,
neustavljivo privlačen ritem sambe in lepa zagorela telesa na plaži. Vse to
ponuja slavni Rio de Janeiro - pa še kakšen skriti dragulj dodatno! Brazilija
pa ni samo Rio de Janeiro, je veliko več - je dežela neskončnih peščenih
plaž, globoke džungle in deževnega pragozda, širnih step in prostranih
močvirij. Je mešanica kultur iz celega sveta, je dežela, kjer pripadniki
različnih ras in ver živijo v iskrenem sožitju. Je dežela širokega nasmeha in
tisočerih okusov.

Madeira v zadnjem času postaja zelo popularna. Ima prednosti, ki
jih s pridom izkorišča: prijetno klimo - tudi v zimskih mesecih, ko so
temperature okrog 20 stopinj, moderno in urejeno turistično infrastrukturo
ter prijazne ljudi, ki se zavedajo da živijo od turizma. Otok geografsko spada
v Afriko, politično pa je del Portugalske. Na dnevnih izletih boste spoznali
gorske vrhove, divje soteske in obale, pa znamenite levade, ki še danes
služijo svojemu namenu - za namakanje nižinskih delov otoka. Za ljubitelje
narave smo pripravili oglede parkov, botaničnih vrtov, slikovitih vasi in
mnogih drugih naravnih zanimivosti. Priporočamo vam takšno kombinacijo
aktivnega oddiha in običajnega turizma. Prednosti potovanja so: manjše
skupine udeležencev in fleksibilni datumi odhodov iz bližjih letališč.

CENA: od 2.725
15 dni / 14 noči

CENA: od 925

€

8 dni / 7 noči

€

Celoten program potovanja na spletni strani:

www.chebul.si

Azori

Zeleni vrtovi Atlantika
SKUPINSKO POTOVANJE

Poslovalnica Kranj - Center Globus
Koroška cesta 4 • 4000 Kranj • tel.: 04 620 96 55
Poslovalnica Radovljica
Kranjska cesta 2 • 4240 Radovljica • tel.: 04 530 39 00
E-mail in splet
info@chebul.si • www.chebul.si
Enodnevni kolesarski izleti in last minute počitnice
Preverite ponudbo na:
www.facebook.com/Kolesarski.izleti
www.facebook.com/Last.minute.pocitnice

CENA: od 1.645
7 dni / 6 noči

€

© KlanB d.o.o., Mandeljčeva pot 13, 4000 Kranj • Produkcija: Kreativne komunikacije d.o.o.

Azorsko otočje sestavlja osem večjih otokov vulkanskega izvora in je od
Portugalske oddaljeno dobrih 1500 km. Bujna in vedno zelena vegetacija,
spremenljiva klima, prijazni ljudje, so glavne značilnosti otočja. Udeleženci
potovanja bodo spoznali tri otoke: Sao Miguel, Faial in Pico. Na račun bodo
prišli pohodniki in ljubitelji naravnih lepot in zanimivosti. Prednost tega
potovanja so manjše skupine udeležencev.

