ISTRA
GROŽNJAN, MOTOVUN, POREČ, PULA

Istra nam je blizu tako po razdalji in po duši, pa vendar včasih mislimo, da je ne
poznamo dovolj. Srednjeveška naselja na vrhovih gričev, ki mogočno, pa vendar
včasih tudi samotno čakajo na obiskovalce, rečne doline in morski zatoki, rimska
arhitektura, izjemna narava, svojstvena kupinarika in Malvazija - vse to je Istra.
Spoznajte jo tokrat na naš način, saj jo imamo radi in bi vam jo bomo kot tako tudi
predstavili. Sprehajali se bomo po Grožnjanu in Motovunu, spoznali Poreč in Pulo
ter največje spomenike tako rimske kot beneške zgodivine ki jih je mnogo ravno v
Puli. Izlet za ljubitelje narave in bogate zgodovine.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

MOTOVUN

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.30. Vožnja mimo Kopra in po prestopu mejnega prehoda Dragonja nadaljevanje do našega prvega postanka
GROŽNJAN. Tu se bomo sprehodili po mestu umetnikov in galerij, uživali ob razgledu na okolico in morje, obiskovali številne galerije, si ogledali
cerkev Sv. Vida, Modesta in Krešencija iz XIV stol. Sprehodili se bomo do znamenite LOŽE in seveda tudi do MESTNIH VRAT. Naslednji
postanek bo v mestecu MOTOVUN, kjer se bomo sprehodili skozi veličastna Mestna vrata vse do osrednjega trga in cerkve na njem. Od tu je tudi
izjemen razgled na okolico.
Nadaljevanje do POREČ-a, kjer se bomo sprehodili po starem mestnem jedru in si ogledali izjemne mozaike v EVFRAZIJEVI BAZILIKI, ki slovijo
kot najlepši izven Italije. Po ogledu še vožnja do PULE. Tu si bomo ogledali ARENO, SLAVOLOK SERGIJEVCEV, MESTNO HIŠO in KATEDRALO.
Pula ni samo veliko pristanišče, je namreč eno najlepše ohranjenih rimskih mest na Hrvaškem in obisk vseh teh izjemnih spomenikov pretekle
zgodovine je nekaj posebnega. Slovo od mesta in vožnja do bližnjega mesteca VODNJAN za ogled cerkve Sv. Blaža. Za ta dan bo to kar precej
ogledov in prav prijetno bo posedeti v katerem od prijetnih gostišč na našem povratku (večerja ob doplačilu). Istra bo ostala v prijetnem spominu.

PULA - MESTNA HIŠA IN AVGUSTOVO SVETIŠČE

POREČ - EVFRAZIJEVA BAZILIKA

PULA - SLAVOLOK SERGIJEVCEV

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

MOTOVUN

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILO za vstopnine in gostinske storitve.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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