SLOVENSKA ISTRA
Slovensko Istro delimo na Belo, Sivo in Rdečo Istro. Med seboj se razlikujejo po geološki sestavi
tal in seveda tudi pokrainsko. Vsaka za sebe ima precej značilnosti, na tem izletu pa boste spoznali
predvsem BELO ISTRO in njene najbolj zanimive kraje in vasice: Socerb, Hrastovlje, Sv. Peter,
soline v Sečovljah, Piran in Koper.
To bor dovolj zahteven program, na katerem bomo spoznavali vse zgodovinske značilnosti, lokalne
navade in običaje in seveda tudi gastronomijo. Naši lokalni vodniki vas bodo tako seznanili z vsem
kar je pač treba spoznati v teh prelepih krajih.

HRASTOVLJE

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30 uri. Vožnja do prvega postanka za oglede grad SOCERB. Tu nas
bo sprejel "graščak" in nam nazorno opisal vse zanimivosti in značilnosti gradu. Tudi razgled z
ploščadi na dvorišču je izjemen tako na Trst kot seveda vso okolico. Tu bo tudi pravi čas za prvo
kavico in okrepčilo. Našo po bomo nadaljevali mimo Črnega Kala do HRASTOVELJ. Vasica slovi daleč
po svetu po izjemno pomembni cerkvici Svete trojice, ki je taborsko utrjena na gričku nad vasjo.
Slovi predvsem po freski Mrtvaški ples, ki je nekaj posebnega v svetu. Po ogledu se bomo odpravili v
bližnje gostišče na malico (mineštra). Tako bomo spoznali tudiprve lokalne specialitete. Naše
raziskovanje bomo nadaljevali skozi manj znane kraje: Sv. Anton, Marezige, Pomjan, Šmarje in se
zaustavili v naselju SV. PETER. Tu si bomo namreč ogledali zanimivo TONINO HIŠO, ki je danes kot
muzej. Ta izjemen kulturni spomenik je namreč bivši mlin in stiskalnica za oljčno olje. Lokalni vodnik
pa nam bo seveda razložil vse podrobnosti postopka dela v mlinu.

MLIN V TONINI HIŠI

Sledi nadaljevanje vožnje do SEČOVELJ. Tu si bomo namreč ogledali soline, ki so danes kot spomenik preteklega časa.
Sprehod je več kot zanimiv, saj obiskovalec le tako spozna težavno delo solinarjev. Zadnji del dneva pa bomo preživeli v
mestu PIRAN in KOPER. V Piranu se bomo povzpeli do cerkve Sv. Jurija in se nato sprehodili po starem mestnem jedru
vse do Punte. V Kopru pa bomo spoznali Titov trg, Pretorijsko palačo, Ložo in Stolnico. Večerja bo na povratku v
prijetnem gostišču.

GRAD SOCERB

PIRAN

CENA:
20,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
25,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

SOLINE - MUZEJ NA PROSTEM

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, osnovno nezgodno zavarovanje,
DDV, vodenje in organizacijo.
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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