IDRIJA, DOLINA SOČE in REZIJA
Na tem izletu bi vam radi predstavili "rudarjenje" ob multivizijski predstavi in obisku
rudnika in gradu v Idriji, muzej Soške fronte in Kostnice v Kobaridu in se nato preko
mejnega prehoda Učeja podali v Italijo na ogled doline Rezije.Tu bomo spoznali življenje
Rezijancev, njihovo kulturo in običaje. Ta del Slovenije in Rezija sta več kot samo
zanimivi, saj skrivata veliko pravih naravnih lepot in zgodovinskih znamenitosti. Spoznali
boste kar nekaj o zgodovini slovenstva na tem območju, občudovali naravne lepote in od
številnih lokalnih vodnikov spoznali marsikaj novega.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA: avtobus
IDRIJSKI GRAD

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.30. Vožnja do Idrije, kjer bomo preživeli dobršen del dneva. Najprej se bomo napotili v Rudnik
živega srebra, ki je danes preurejen v muzej. Ogledali si bomo multivizijsko predstavitev zgodovine mesta in rudnika, nato pa se bomo v
rudarskih oblačilih spustili na ogled opuščenega rudnika. Ker smo v Idriji nikakor ne moremo mimo "žlinkrofov", ki si jih bomo privoščili v
gostišču, nato pa bomo obiskali Idrijski grad in si ogledali stalno zbirko. Tudi Čipkarsko šolo bomo obiskali in tako zapolnili večino dne. Čaka nas
še vožnja do Nove Gorice, namestitev v hotel, večerja (zabava po želji - predlagamo obisk igralnice PERLA) in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku vožnja ob Soči in postanek v Kobaridu. Ogled muzeja Soške fronte (multivizija in
stalna zbirka), obiskali bomo tudi Kostnic, nato pa vožnja preko mejnega prehoda Učeja na
italijansko stran. Dolina Rezije pa je naš naslednji cilj. PRATO DI RESIA je osrednje naselje
doline, tu živi še zelo številna slovenska manjšina in nas sprejela v Kulturnem domu. Seznanili nas
bodo v njihovem narečju z zgodovino kraja in nam pokazali njihove običaje in "rezijanski ples". Še
pogled na čudoviti Kanin in nato vožnja proti Trbižu. Kratek postanek za vedno prijetne nakupe.
Nadaljevanje v Slovenijo in postanek v NAKLEM za večerjo. Doma bomo pozno.

CERKEV SV. MARIJE V RAVENCI

REZIJANSKA NOŠA

KOSTNICA V KOBARIDU

PRATO DI RESIA

CENA:
99,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion v Novi Gorici, obisk "Rezijancev",
večerjo zadnji dan, dodatno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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