IDRIJA, TOLMINSKA KORITA, KRAS
Idrija je s svojo izjemno zgodovino presenetila slehernega obiskovalca. Več sto let so tod kopali in
topili živo srebro in ravno ta rudnik daje še danes vodilno vlogo utripu življenja tega kraja. Rudnik je
spremenjen v muzej, kjer lahko obiskovalec spozna tudi celotno zgodovino kraja. Idrija pa se ponaša
tudi z čipkarsko šolo, ki je edina v Sloveniji.
Tolminska korita nad Tolminom pa spadajo že v TNP (Triglavski narodni park) in so kot taka zaščitena.
Prečudovita narava pa nudi sprehajalcu nepozabne trenutke na vsakem koraku. Na tem izletu pa boste
obiskali tudi Kostanjevico nad Novo Gorico in grobnico Burbonov, nato pa še Goriška Brda. Tu bomo v
kleti KZ Brda spoznali proizvodnjo vin in jih ob narezku sira tudi degustirali.
Zaključek večera bo v prijetnem gostišču ob odlični hrani in pijači.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
"KAMŠT"

Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.30. Vožnja do Idrije, kjer bomo imeli prvi
postanek za obisk in ogled rudnika. Prvo se bomo spoznali z bogato zgodovino mesta Idrija in
samega rudnika pri ogledu multivizijske predstavitve, nato pa se bomo preoblekli v rudarska
oblačila in se spustili globoko pod zemljo v spremstvu lokalnih vodnikov. Spoznali bomo način
kopanja in seveda tudi topljenja živega srebra. Po ogledu si bomo v bližnji restavraciji privoščili
tipično malico (Idrijske žlinkrofe), nato pa si boste ogledali še IDRIJSKI MUZEJ v gradu.
Okrepčani bomo nato nadaljevali proti Tolminu, saj naslednji postanek velja znamenitim
TOLMINSKIM KORITOM . Tu se boste naužili lepot sotesk Zadlaščice in Tolminke, se
sprehodili do Hudičevega mostu in Danteheve jame. Na povratku bo čas za okrepčilo v
brunarici. Po postanku nadaljevanje poti in postanek na KOSTANJEVICI nad Novo Gorico.

HUDIČEV MOST

Zadnji del izleta se bomo posvetili obisku GORIŠKIH BRD. Prvo si bomo ogledali Vinsko klet KZ Brda in spoznali ob razlagi našega
lokalnega vodnika vso prizvodnjo in zorenje vin, pet vrst pa tudi poizkusili ob narezku sira. Sledi še ogled gradu Dobrovo, nato pa
bomo v gosteh odlične ga gostišča v Dobrovem. Tu bomo ob glasbi preživeli prijeten večer in se nato vrnili proti Ljubljani.

IDRIJSKI GRAD

KORITNICA

ČIPKARICA PRI USTVARJANJU

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena je kalkulirana za odhod iz Ljubljane ali bližnje okolice (za ostale kraje izračunamo razliko v kilometrih).
in vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 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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