DOLINA SOČE
Dolina Soče je res nekaj posebnega v Sloveniji. Čista reka, visoki gorski vrhovi
nad njo, neponovljiva arhitektura, bogata zgodovina in seveda neokrnjena
narava - to je DOLINA SOČE.
Spoznali bomo Vipavsko dolino, Kanal, Most na Soči (tu se bomo peljali z ladjo
Lucija), Kobarid, slap Boka, Bovec, trdnjavo Kluže, dolino Trente, izvir Soče,
Vršič in Kranjsko goro. Naš in lokalni vodniki pa vam bodo postregli z zvrhano
mero podatkov o krajih ob naši poti.

TRENTA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30. Vožnja mimo Postojne in po Vipavski dolini. Krajši postanek pri dvorcu
ZEMONO, nato pa mimo Nove Gorice in od tu po DOLINI SOČE mimo Kanala in MOST-a NA SOČI do Tolmina.
Postanek bo za ogled TOLMINSKIH KORIT, ki so že v Triglavskem narodnem parku. Podali se bomo do Hudičevega
mostu in Dantejeve jame. Sledi vožnja do KOBARIDA, kjer se bomo najprej okrepčali v gostišču Breza, nato pa si
bomo ogledali MUZEJ SOŠKE FRONTE. Lokalni vodnik nam bo nazorno razložil potek bitke na maketi in ob
razstavljenih eksponatih, ogledali pa si bomo tudi multivizijsko predstavitev. Po ogledu se bomo peš podali do
Kostnice in nato nadaljevali mimo slapu Boka do Bovca. Krajši postanek bo v trdnjavi KLUŽE . Tu se bomo z baklami
podali v enega izmed rovov, predlagamo pa ogled predstave društva 1313. Vožnja po DOLINI TRENTE do izvira
Soče. Postanek bo za krajši počitek in kavico . Čaka nas še vožnja na Vršič (kratek postanek) in nato spust na
Gorenjsko. V Ljubljani bomo v poznih večernih urah.

CENA:
25,00 € - 45 - 49 oseb
30,00 € - 40 - 44 oseb
35,00 € - 35 - 39 oseb

TOLMIN

DVOREC ZEMONO

CENA vključuje avtobusni prevoz , vse takse za ceste, stroške vstopa v TNP, DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Strošek vstopnin in gostinskih storitev, ni vključen v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnema zdravstvenega zavarovanja in zavarovanje rizika odpovedi
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SO SESTAVNI DEL PONUDBE !
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