ISTRA in BRIJONI
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 ali pa novejši utrip arhitekture, izjemna
narava, svojstvena kulinarika in Malvazija - vse to je Istra. Spoznajte jo tokrat na naš način, saj jo
imamo radi in vam jo bomo kot tako tudi predstavili. Sprehajali se bomo po Grožnjanu in Rovinju,
spoznali Brijone, Pulo in njene izjemne rimske spomenike, se vozili z ladjo in se nasploh imeli lepo.

BRIJONI

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja mimo Postojne do KOPRA (kratek postanek za ogled starega mestnega jedra) in po prestopu
mejnega prehoda Dragonja nadaljevanje do našega prvega postanka GROŽNJAN. Tu se bomo sprehodili po mestu umetnikov in galerij, uživali ob
rezgledu 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 LIMSKEGA ZALIVA, kjer nas
čaka naš kapitan. Vkrcanje na ladjo in plovba proti Rovinju. Med plovbo bomo deležni pečenih sardelin odlične malvazije. Izkrcanje v ROVINJU,
sprehod v stari del mesta vse do cerkve Sv. Evfemije, ki dominira nad mestom. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku slovo od mesta Rovinj in vožnja proti FAŽANI. Ob 10.00 vkrcanje na ladjo ki nas bo popeljala na BRIJONE. Po izkrcanju se bomo podali na
ogled VELIKEGA BRIJONA v spremstvu lokalnega vodnika. Vozili se bomo z vlakcem in se seveda sprehajali po prelepo urejeni okolici med stoletnimi
oljkami in borovci. Po vrnitvi na kopno še vožnja do PULE kjer si bomo ogledali najlepše staro mestno jedro v Istri: ARENO, HERKULOVA VRATA,
SLAVOLOK SERGIJEVCEV, MESTNO HIŠO in KATEDRALO. Po ogledih vožnja do doma kamor bomo prispeli v poznih urah.

NAŠA LADJA V LIMSKEM FJORDU

PULA - MESTNA HIŠA

PULA - SLAVOLOK SERGIJEVCEV

ROVINJ

CENA:
89,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
99,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
109,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb

ROVINJ - CERKEV SV. EVFEMIJE

Cena vključuje, avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILO za stroške ladjic in vstopnin.
PRIPOROČAMO: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !

International d.o.o., Turistična agencija
Iška 129/a, 1292 IG, tel: 01 367 3088, 051 377390, fax: 367 3156
www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

