KRAS in SLOVENSKO PRIMORJE
Kras je edinstven ravno pri nas. Poznavalci trdijo, da se na območju Slovenije nahaja kar 11.000
podzemskih pojavoj (jam, udorin), da česa podobnega ni nikjer na svetu. Želimo vam prikazati
najlepše predele Krasa in Primorja, spoznali pa boste tudi Slovensko Istro in njene znamenitosti.
Prvi dan se bomo posvetili Krasu in Slovenski Istri. "Pokukali" bomo v Štanjel, spoznali najlepšo jamo
pri nas Vilenico, se sprehodili po Lipici, uživali ob razgledu s Socerba, se z baklami podali v Sveto
jamo in odkrivali skrivnosti Hrastovelj.
Drugi dan imamo na sporedu primorski del Slovenije, se sprehodili po zgodovinskem Piranu, spoznali
še staro mestno jedro Kopra in se nato zadovoljni vrnili proti domu.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA: avtobus
JAMA VILENICA

1. DAN.
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljublajne ob 07.30. Vožnja mimo Postojne, Vipave do Krasa. Prvi postanek bo v ŠTANJELU. To
čudovito utrjeno srednjeveško mesto bomo spoznali ob odličnem vodenju domačina g. Jožeta, ki tu živi in vztraja. Razkril nam bo
vso bogato zgodovino in nas na koncu sprehoda povabil na domačo medico. Naslednji postanek bomo imeli v bližnji KOBJEGLAVI,
kjer si bomo ogledali pršutarno MIP-a in pršut tudi poizkusili ob kozarčku terana. Pot nas bo nato vodila skozi matični Kras,ves čas
pa bomo spoznavali ta biser Slovenije v podrobnosti. Popeljali se bomo skozi Sežano do VILENICE, ki jo poznavalci Krasa uvrščamo v
sam vrh po lepoti. Sprehodili se bomo kar 60 m pod površje in na koncu spoznali zakaj ima jama tako ime. Povratek in nato sprehod po
Lipici. Naš naslednji cilj je grad SOCERB, odkoder je izjemen razgled na okolico. Tu bomo spoznali bogato zgodovino gradu kar od
"graščaka", nato pa se bomo z baklami podali na ogled SVETE JAME. Naš naslednji cilj ogledov tega dne je vasica HRASTOVLJE.
Ogledali si bomo znamenito fresko Mrtvaški ples, nato pa nas čaka še zaključek tega dne - namestitev v hotelu (Strunjan ali Piran),
2. DAN:
Po zajtrku še jutranja kavica in sprehod po skrivnostem PIRAN-u (Tartinijev trg, Benečanka,
Občinska palača, cerkev Sv. Petra, Križni hodnik, cerkev sv. Jurija, Prvomajski trg, Punta...).
Nekaj časa bo tudi za "lenarjenje" ali obisk Akvarija - Pomorskega muzeja, še sprehod po
solinah, nato pa še vožnja do KOPRA. Tu bomo spoznali staro mestno jedro: Pretorijsko
palačo, Ložo in Katedralo, nato pa vožnja do doma, kamor bomo prispeli v večernih urah.
Večerja po dogovoru.

HRASTOVLJE

CENA:
90,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
100,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
KOPER

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, 1 x polpenzion v hotelu 3*,
Doplačila za vstopnine v Štanjelu, Vilenici, Socerbu, Hrastovljah, ogled pršutarne in degustacija pršuta ter terana,
dodatno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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