
 

 
 
 
 

21.—29. september 2018 

Steza Petih prstov, Severni Ciper 

PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE 



G 
orovje Kyrenia (grško Pentodactylos, turško 

Beşparmak) se razteza v dolžini 120 km vzdolž severne 

obale Cipra in po njem vodi delno označena 

pohodniška pot, ki poteka od skrajnega zahodnega 

rta Koruçam do skrajnega vzhodnega rta Zafer in večinoma poteka 

po gorovju Kyrenia. Tokrat se bomo podali po zahodni polovici poti, 

ki je na trenutke groba in strma, delno poteka po blagih gričevjih in 

ob obali, skozi gozdove in travnike, mimo klifov ter križarskih gradov 

in v gozdovih skritih samostanov. Bogato rastlinstvo in živalstvo ter 

čudoviti razgledi vzdolž pogorja na obalo, stari oljčni nasadi in 

sadovnjaki s citrusi so vsekakor privlačni v vseh letnih časih.  

 V sodelovanju z odličnim lokalnim vodnikom biologom, avtorjem markirane poti, 

 ob odlični organizaciji in pristni lokalni hrani se boste lahko popolnoma prepustili uživanju v naravi in 

čudovitih razgledih. 





Odhod iz Slovenije preko Istanbula 

na letališče Erçan na Severnem 

Cipru. Transfer do hotela, večerja in 

prenočevanje. 

Na poti izmenoma hodimo skozi 

senčen borov gozd, čudovite 

travnike in skalnato pokrajino.  

 

Dolžina:  21 km. 

Vzpon: 400 m. 

Spust: 200 m. 

VAS KORMAKITIS—LAPETHOS RT KORMAKITIS—KORMAKITIS PRIHOD NA CIPER 

Sprehod po območju Natura 2000.  

Rahel vzpon, začetek ob svetilniku 

na skrajnem zahodnem rtu otoka. V 

vasi Korucam/Kormakitis živi aktivna 

minoritska skupnost, celotna vas je 

vključena v ekološki turizem. 

 

Dolžina: 16 km. 

Vzpon: 290 m. 

Spust: 150 m. 

1. dan: 21. september 2018 2. dan: 22. september 2018 3. dan: 23. september 2018 



Čudovit razgled na morje in strme 

klife z roba poti. Iz Karmija je lep 

pogled na pogorje Kyrania in grad 

Sv. Hilarija, nekdanja grška vas je v 

celoti obnovljena v starem slogu. 

 

Dolžina: 14 km 

Vzpon: 140 m 

Spust: 280 m 

Pot s čudoviti razgledi, ki jo 

zaključimo ob gotskem samostanu 

v vasi Bellapais. 

 

Dolžina: 7 km   

Vzpon: 400 m 

Spust: 170 m 

AC NIKOZIJA—BELLAPAIS VAS KARMI—AC NIKOZIJA  VAS LAPETHOS—VAS KARMI 

Vzpon iz vasi Karmi do gradu Sv. 

Hilarija, kjer uspevajo številni 

rastlinski endemiti. Z gradu se 

ponuja nepozaben pogled proti 

severni obali in mestu Kyrania. 

 

Dolžina: 12,5 km 

Vzpon: 400 m 

Spust: 230 m 

4. dan: 24. september 2018 5. dan: 25. september 2018 6. dan: 26. september 2018 



Na tem odseku spoznamo pravo 

hribovito pokrajino, ustavimo se ob 

normanskem gradu Buffavento, s 

katerega se spet srečamo z razgledi 

na obalo in nižino pod nami. 

 

Dolžina: 6 km 

Vzpon: 220 m 

Spust: 300 m 

Zgodaj zjutraj transfer na letališče 

Erçan, let preko Istanbula do 

Brnika. Prihod v popoldanskih urah 

istega dne. 

ODHOD DOMOV PROST DAN BELLAPAIS—BUFFAVENTO 

Prost dan za kopanje ali obisk 

mesta Kyrenia/ Girne. 

7. dan: 27. september 2018 8. dan: 28. september 2018 9. dan: 27. september 2018 



Splošni pogoji poslovanja so sestavni del 

programa. Na voljo so na spletni strani 

www.proteus.si ali na sedežu društva. 

Avtorici programa: © Janja Benedik, Gülçan 

Yalinca, 2018. 

Organizator in izvajalec programa: © 

Prirodoslovno društvo Slovenije, 2018. 

Prirodoslovno društvo Slovenije ima licenci za 

opravljanje dejavnosti organiziranja in 

prodaje turističnih aranžmajev: št. 1390 in 1391 

z dne, 6. 9 . 2012 (Turistično gostinska zbornica 

Slovenije).  

Dodatne informacije 

Program: Cena vključuje: 

 letalski prevoz na relaciji Ljubljana - Istanbul - 

Erçan - Istanbul - Ljubljana, letališke pristojbine 

in zavarovanje letalskih kart, 

 prevoz z minibusom po otoku in vsi pripa-

dajoči stroški, 

 7x polni penzion (zajtrk, lunch paket, večerja), 

v dvoposteljni sobi, 

 spremstvo slovenskega vodnika z licenco TZS 

in lokalnega vodnika, 

 organizacijo potovanja. 

Cena: 

 Cena za člane na osebo v dvoposteljni 

sobi: 1.140,00 € (14 oseb, prijava do 31. 7. 

2018, po tem datumu je cena višja za 

100,00 € na osebo zaradi dražjih letalskih 

kart). 

 Cena za nečlane v dvoposteljni sobi je 

višja za 10 %. 

Obvezna doplačila:  

 doplačilo za skupino od 12 do 13 oseb: 80,00 €, 

 doplačilo za skupino od 10 do 11 oseb: 155,00 €. 

 

Doplačila po želji: 

 5 % vrednosti aranžmaja za zavarovanje rizika 

odpovedi potovanja (odstopnina), 

 10,00 € za osnovno zdravstveno zavarovanje 

za tujino Coris (osnovno multirisk). 

 25,00 € za enopostejlno sobo. 

 Doplačilo poravnate ob vplačilu akontacije. 

Popusti: 

 plačilo v enem obroku: -5 %, 

 otroci, dijaki in študenti: -10 %, 

 Možno je plačilo v 6 obrokih. Vsaj 2 obroka 

morata biti plačana pred odhodom.  

 

ZGODNJA PRIJAVA SE SPLAČA: ob prijavi do 31. julija 2018 nudimo 100,00 € popusta na osebo. 



PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE 
Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, www.proteus.si. 

Za več informacij pokličite na številko 00386 1 252 19 16 oz. 00386 31 360 356,  

ali  pišite na naslov prirodoslovno.drustvo@gmail.com. 

Kontaktna oseba je Janja Benedik. 


