BRIJONI in PULA
Narodni park Brijoni so otoška skupina oddaljena od kopnega samo 2800 m in šteje 14 otokov.
Naseljenost otokov sega v prazgodovino in je tokom zgodovine vedno vabila naseljence. Izjemna
klima je privabila tudi bogate rimljane in kasneje različne vladarje in mogotce. Moderna
zgodovina se začne leta 1893, ko otoke kupi avstrijski industrijalec Paul Kupelwieser in jih
preuredi v mondeno letovišče za bogataše. Na otok naseli tudi številne živali in tako naredi
Brijone za nekaj sanjskega. 1949 so postali rezidenca Josipa Broza, ki tu preživi veliko časa in
marsikatera politična odločitev je bila sprejeta ravno tu... Naj bo tudi naša, da jih obiščemo in
spoznamo.

"STARA" OLJKA NA BRIJONIH

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.30. Vožnja mimo Postojne in Kopra (krajši postanek za jutranjo kavico), ter po prestopu hrvaške
meje nadaljevanje do Fažane, kjer se bomo ob 10.00 uri vkrcali na ladjo in se odpeljali do BRIJONOV. Izkrcanje na Velikem
Brijonu in razlaga lokalnega vodnika celotne zgodovine otočja. Sledi vožnja z panoramskim vlakom na ogled največjega izmed otokov
v Brijonih. Videli boste živali prosto spuščene v okolju, arheološke izkopanine v zalivi Verige, staro oljko, arheološki in etnografski
muzej. Kosilo (po želji in doplačilu) bomo imeli v hotelu NEPTUN v strogem centru luke ob 13.30. Po kosilu in krajši pavzi se bomo
vrnili na "kopno" in se zaustavili v bližnji Puli za ogled največjih znamenitosti mesta: Amfiteater, Slavolok, Avgustovo svetišče, saj
velja Pula za eno najlepših "rimskih" mest izven Italije. Proti večeru povratek proti domu kamor bomo prispeli v poznih večernih
urah.

"SAFARI" NA BRIJONIH

CENA:
30,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
40,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

PULA - AMFITEATER

CENA vključuje: prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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