
Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: prevoz Ljubljana – Benetke – 
Ljubljana, letalski prevoz z nizko cenovnim letalskim prevoznikom, letališke 
pristojbine in varnostne takse ter dodatek za gorivo, nočitve in prehrano po 
spodnjem opisu, rent a car - najem vozil z vsemi potrebnimi zavarovanji (4 osebe 
v avtu ali 8 oseb v kombiju), bencin, slovensko vodenje in lokalne vodnike, izlet 
na Lanzarote, izlet na Los Lobos, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco 
v tujini, stroške priprave in organizacije potovanja. Cena vključuje vodenje 
celostnega dela potovanja Katje Zupan - stroške potovanja, priprava vadbenih 
programov in predavanj ter vodenje in izvedba. 

Vstopnine: v ceno niso vračunane. Potnik jih poravna na kraju samem.

Namestitve in prehrana: 7 nočitev v hotelih 3* s polpenzionom. 

DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.

Ni pomembno, ali s
e bomo še srečali.

 

Pomembno je, da s
e na potovanjih u

stvari 

skupno valovanje,
 empatija, ki kot o

bčutek 

vztraja v času, k
o potovanja minej

o.plažo Cofete, od tam pa nas pot pripelje prav do najjužnejše točke otoka z velikim 
svetilnikom. Vrnitev v El Cotillo. Prosto. Večerja in sprostitvene aktivnosti (zvočna 
kopel s himalajskimi posodami). Nočitev. (H, ZV)

6. dan FUERTEVENTURA – izlet na otok LOS LOBOS, CORRALEJO in 
SIPINE. Telovadno prebujanje s tibetanskimi vajami in sprehod po plaži. Zajtrk. 
Odhod na celodnevni izlet na otok Los Lobos. Otok Los Lobos je nacionalni park. 
Otok bomo spoznali na pohodu okoli otoka, vmes se bomo ustavili v idilični 
»vikend« vasici, kjer si za kosilo lahko privoščimo domačo paello-jo. Popoldanski 
čas preživimo v Luninem zalivu, kjer si bomo odpočili od hoje, se zabavali v vodi 
(skupinske igre in telovadba) in občudovali pogled nazaj na sipine Fuerteventure. 
Vrnitev na Fuertaventuro, kjer na poti do hotela še bolje spoznamo mestece 
Corralejo in se sprehodimo ter zakotalimo po čudovitih sipinah. Večerja. Skupinska 
analiza dneva, sprostitvene tehnike (Sungazing). Nočitev. (H, ZV)

7. dan FUERTEVENTURA – prost dan. Telovadno prebujanje z jogalatesom 
in sprehod po plaži. Zajtrk. Prost dan lahko izkoristite zase, da se preizkusite v 
spoznavanju vodnih in vetrnih športov (Surf, Wind Surft, Sup, Kite, potapljanje …) 

ali pa se nam pridružite pri raziskovanju lokalnih umetniških zvrsti v številnih 
studijih. Z ekipo iz organizacije Ocean Project pa se bomo seznanili z ekološko 
problematiko in njihovimi lokalnimi rešitvami. Po želji se lahko popoldne 
preizkusite v jahanju na valovih ali sup-anju ali se odpeljete na kotalenje po 
puščavskih sipinah. Večerja in zaključni večer s povzetkom vtisov. Nočitev. (H, 
ZV)

8. dan FUERTEVENTURA – LJUBLJANA. Zajtrk. Prevoz na letališče in polet 
proti Benetkam. Po pristanku sledi še vožnja do Ljubljane. Konec potovanja. 
(letalo, Z)

11www.agencija-oskar.si/celostna-potovanja


