FURLANIJA IN REZIJA
Kljub temu, da nam sta nam Furlanija in Rezija blizu, vas želimo prepričati, da boste prijetno
presenečeni nad lepotami krajev kamor vas bomo popeljali.
Trst, dvorca Miramare in Devin, Čedad, Pušlja vas, Rezija in na koncu še Belopeška jezera, to
so točke naših ogledov. Spoznali se bomo z izjemno arhitekturo, bogato zgodovino, ljudskimi
običaji ter čudovito naravo. Slovenci smo tod doma in zato je prav, da spoznamo tudi vse te
kraje. Naj vam ne bo žal vstopnin, pripravite se za pešačenje saj vas bomo sprehodili po
parkih, mestnih in vaških ulicah ter trgih, po razkošnih dvoranah dvorcev in na koncu še po
čudoviti okolici Belopeških jezer ki se bleščijo pod mogočnim Mangartom. Gremo torej na pot !

ENODNEVNI PROGRAM:

DVOREC MIRAMARE

Odhod avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja do Trsta kjer si bomo najprej ogledali osrednji trg z vsemi znamenitimi palačami, povzpeli pa se bomo tudi na grič
nad mestomkjer dominira cerkev Sv. Justa. Od tu je čudovit razgled na mesto. Naslednja točka naših ogledov dvorec MIRAMARE. Izjemna
lega,čudovita avtentična notranjost in seveda lepo urejeni parki vas bodo presenetili. V nadaljevanju sledi ogled dvorca DEVIN. Tudi tu se bomo
sprehodili po čudovitem parku in notranjosti dvorca ter se razgledali po izjemni okolici. Nadaljevanje do mesta ČEDAD, sprehod po "Hudičevem
mostu" do katedrale in osredjega trga. PPo kratkem postanku tudi za kavico sledi nadaljevanje vožnje do PUŠLJE VASI - VENČON-a. Izjemno
mestece z bogato zgodovino in neponovljivo arhitekturo, obnovljena cerkev in verjetno najlepše staro mestno jedro tega dela Italije.
Tudi tu boste nekaj časa prosti za posedanje ob kavici na prijetnem osrednjem trgu.
Sledi še vožnja v dolino Rezije vse do RAVENCE. Tu nas bo sprejel predsednik Kulturnega društva, nas popeljal ob diapozitivih skozi zgodovina kraja in
prebivalcev. Seznanili se bomo z običaji in navadami ter na koncu še z ljudskimi plesi. Glasba je res nekaj posebnega, ples pa izredno zamotan, pa vendar
ne tako da se ga tudi mi nebi mogli naučiti. Po ogledu njihovega (majhnega) muzeja še sprehod po vasici vse do "križevega pota" od koder je čudovit
razgled po okolici. V bližnji vasici je odlična gostilna, priporočamo tipično večerjo v izjemno prijetnem ambijentu in seveda njihovem domačem vinu.
Proti domu se bomo vračali skozi TRBIŽ (morda kratek postanek za nakupe), zadnji del dneva bomo namenili ogledu BELOPEŠKIH JEZER, ki ležijo pod
mogočnim Mangartom. Še vožnja skozi Kranjsko goro do Ljubljane kjer bo mo v poznih večernih urah.

PUŠLJA VAS - VENČON

REZIJA - NARODNA NOŠA

ČEDAD

CENA:
35,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
40,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
ZGORNJE BELOPEŠKO JEZERO

CENA vključuje avtobusni prevoz, DDV, strošek agencije in naše vodenje.
Doplačila za vstopnine: dvorec Miramare 4,00 €, Devin 7,00 €, Rezija za vso skupino 100,00 € (2,50 €).
Priporočamo skelnitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI SO SESTAVNI DEL PONUDBE !
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