DOLENJSKA in BELA KRAJINA
Bela krajina je v Sloveniji nekaj posebnega. Ime je pokrajina dobila po belih brezah in v
zvezi z njimi je verjetno tudi njihova narodna noša popolnoma bela. Kakorkoli že, Bela
krajina je imela izredno pomembno zgodovino, je tudi lepa pokrajina in kot taka
seveda vredna obiska.
V tem programu vas bomo popeljali najprej v Stično na ogled samostana in nato po
slikoviti dolini reke Krke v najlepše predele Bele krajine. Prvo si bomo privoščili v vasici
Podzemelj malico, nato pa sledi ogled Krajinskega parka Lahinja, ki bo trajal kar tri
ure. Sledi vožnja do Adlešičev, kjer bomo spoznali izdelavo platna in videli poslikavo
pisanic. Sledi obisk zidanice in degustacija najboljših sort vina. Za konec dneva pa
bomo poskrbeli v odličnem gostišču Veselič.
SAMOSTAN STIČNA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.00 uri. Vožnja do STIČNE, kjer si bomo ogledali pod vodstvom lokalnega vodnika
samostansko poslopje in bogato zgodovinsko zbirko. Nadaljevanje naše poti bo po slikoviti dolini reke Krke, mimo Vinjega vrha in
Črnomlja vse do našega prvega postanka v BELI KRAJINI. Vas Podzemelj ima v zgodovini izjemno vlogo, saj so tu arheologi našli
pomembne dokaze o naselitvi tega območja za vsaj tri tisoč let nazaj. Tu bomo v prijetnem gostišču deležni malice, nato pa sledi
najpomembnejši del programa - obisk Krajinskega parka Lahinja. Tu nas bo lokalni vodnik popeljal skozi lepo in pregledno urejen park in
Nas seznanil z arheološkimi najdbami območja. Obiskali pa bomo še vasico Adlešiči, kjer bomo pri družini Cvitkovič spoznali izdelavo
domačega lanenega platna (demonstracija tkanja na ročnih statvah) in pa tudi ročno poslikavo "pisanic" - pirhov. Sledi obisk zidanice in
degustacija petih vrst vina s tega področja. Zaključek dneva bomo preživeli v gostišču Veselič v vasi Podzemelj, kjer bomo deležni
odlične večerje, poveselili pa se bomo tudi ob zvokih harmonikaša. Odhod proti domu bo v večernih urah.

PARK LAHINJA

BELOKRANJSKE PISANICE

TKANJE PLATNA

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

Cena vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom, DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanje in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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