IDRIJA in DOLINA SOČE
Na tem izletu bi vam radi predstavili "rudarjenje" ob multivizijski predstavi in obisku
rudnika ter "kamšta" v Idriji, čudovita Tolminska korita, muzej Soške fronte in Kostnice
v Kobaridu, slap Boka, izvir Soče, Vršič in seveda tudi marsikaj drugega ob naši poti.
Ta del Primorske je več kot samo zanimiv, saj skriva 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. V kolikor pa boste želeli, pa vas popeljemo tudi v trdnjavo Kluže na pravo
predstavo iz I. svetovne vojne s skupino 1313.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
IDRIJSKI “KAMŠT”

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30. Vožnja do IDRIJE, kjer bo naš prvi postanek namenjen obisku opuščenega rudnika živega
srebra, ki pa je danes preurejen v enega najlepše urejenih muzejev rudarstva pri nas. Najprej si bomo ogledali multivizijsko
predstavitev zgodovine Idrije in rudarstva, nato pa se bomo preoblečeni v rudarska oblačila spustili pod vodstvom lokalnih vodnikov
v rudniške jaške in tako na najbolj nazoren način spoznali težko življenje rudarjev. Po povratku na "površje" bomo imeli nekaj časa za
malico (idrijski žlinkrofi), nato pa bomo nadaljevali našo pot po dolini Idrijce vse do njenega izliva v Sočo pri naselju Most na Soči. Tu
se bomo seznanili z izredno bogato zgodovino mesteca, nato pa nadaljevali do Tolmina in od tu v TOLMINSKA KORITA, ki so prava
posebnost tega dela Slovenije. Ležijo že v začetku TNP in sprehod po soteski Tolminke preko "Hudičevega mostu" do "Dantejeve
jame" bo brez dvoma nekaj posebnega za ljubitelje narave.
Naš izlet bomo nadaljevali ob Soči vse do KOBARIDA. Tu si bomo najprej ogledali Muzej Soške fronte in ob odlični razlagi lokalnih
vodnikov in multivizijski predstavitvi spoznali vse grozote, ki so se odigravale na tem območju v času I. svetovne vojne. Vsi tisti pa, ki
boste želeli se boste lahko peš podali (povzpeli) še do Kostnice nad mestom. Nadaljevali bomo pod vrhovi Krna, Stola in Javorščka,
Mimo slapu Boka do Bovca. Tu postanka ne bo, saj nas čaka še dolga in za voznika kar naporna vožnja po izjemno lepi DOLINI TRENTE
mimo izvira Soče na 1611 m visoki VRŠIČ. Tu bo postanek obvezen, saj se bomo nato začeli spuščati na Gorenjsko stran in se v
večernih urah zaustavili na zasluženi večerji. Doma bomo v poznih večernih urah.

KOBARIŠKI MUZEJ

KOBARID

PREČUDOVITA TRENTA

CENA:
30,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
40,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
CENA je kalkulirana za odhod iz Ljubljane in udeležbo 42 - 48 potnikov. Vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom,
vse takse za ceste,DDV, dodatno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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