ISTRA
MOTOVUN, JAMA BAREDINE, POREČ
Hrvaška Istra je prava zakladnica bogate zgodovine, izjemne arhitekture, čudovitih
obmorskih mest, izjemnih cerkva, najboljše malvazije in seveda odlične kulinarike.
Tokrat združujemo vsakega po malo, sprehajali se bomo v obzidanih mestih, spoznavali
rimsko, beneško in novejšo zgodovino, spustili se bomo kar 65 m pod površje in spoznali
najlepšo istrsko podzemno jamo Baredine, spoznali pa še edini muzej Avstroogerske
mornarice na Hrvaškem. Motiv za "potep" po najlepših mestih Istre je torej več kot
dovolj in zato je prav, da program pogledamo malce bolj podrobno.

MOTOVUN - MESTNA VRATA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja preko Črnega kala in Kubeda na hrvaško stran. Postanek bo v
mestecu MOTOVUN za sprehod po starem mestnem jedru in obzidju. Lahko si boste ogledali tudi
multivizijsko predstavitev o tartufih, ki so posebnost Istre. Čas bo tudi za prvo kavico nato pa se bomo
odpeljali po dolini reke Mirne, preko Vižinade in Kaštelira do podzemne jame BAREDINE. Tu nas bo
sprejel lokalni vodnik in nas pospremil v bogato podzemlje kraškega sveta Istre kar 65 m globoko.
Spoznali bomo izjemno stvaritev narave, številne dvorane polne stalaktitov in stalagnitov ter kapniških
zaves ter na koncu še Proteus - človeško ribico. Po ogledu bo čas za okrepčilo saj je v sklopu jame tudi
gostinska ponudba v prijetnem okolju.
Še vožnja do mesta POREČ. Sprehod po starem mestnem jedru vse do bazilike Sv. Evfrazija, ki se
ponaša z izjemnimi mozaiki v apsidi. Bazilika je bila zgrajena v VI. stoletju in je ena najlepših bazilik tega
obdobja nasploh. Posebnost je tudi krstilnica kjer je še vedno dobro ohranjen originalen krstilni bazen.
Prosto do večerje v gostišču nato pa povratek preko Kopra nazaj proti domu kjer bomo v poznih
večernih urah.

EVFRAZIJEVA BAZILIKA

POREČ

JAMA BAREDINE

PORTAL BAZILIKE

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

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, DDV, strošek našega vodiča in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in gostinske storitve.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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