KRAS
Kras je pri nas posebno zanimiv predel tako v pokrajinskem kot tudi kulturnem in posebno
arhitekturnem pogledu. Življenje na tem območju narekujejo grobe razmere. Obdelovalne zemlje in
vode je malo, burja in suša pa tudi naredijo svoje. Zaradi vsega tega je "Kraševec" postal tokom
stoletij trden in klen človek, saj ga je narava naredila takega.
Posebnosti KRASA je več. Na prvem mestu bi radi predstavili kraško arhitekturo, ki je posebnost v
Sloveniji, kamen in zopet kamen. Kamen za zid in kamen za streho. Druga posebnost so kraške
jame, ki jih je pri nas več tisoč, pa vendar si bomo mi ogledali Vilenico, ki je ena najlepših. Tretja
značilnost pa so seveda dobrote kraške zemlje. Čeprav jo je zelo malo, pa ta daje čudovite pridelke
- pršut in teran. Vsak po svoje sta posebnost tega območja, drug brez drugega pa tudi ne gresta. Mi
bomo na tem izletu združila oba, seveda pa boste spoznali vse že zgoraj naštete značilnosti.
PRŠUT

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30 uri. Vožnja do naše prve točke ogledovanja - vasica LOKEV. Tu se
bomo zaustavili in si ogledali muzejsko zbirko Soške fronte v Tabornem stolpu. V Lokvah imajo tudi
PRŠUTARNO, zato si jo bomo tudi ogledali pod strokovnim vodstvom. Na koncu sledi še pokušina
pršuta ob kozarcu terana. V bližini je tudi JAMA VILENICA, ki slovi kot ena najlepših v Sloveniji. Z
vodnikom se bomo spustili 60 m globoko pod zemljo in občudovali stvaritev narave. LIPICA pa je naša
naslednja postaja. Tu si bomo vzeli čas za kavico (po želji organiziramo kosilo ali pa ogled kobilarne),
nato pa bomo nadaljevali skozi Sežano v MATIČNI KRAS. Spoznali bomo najlepše vasice in tudi mnoge
značilnosti Krasa. Daljši postanek bo v ŠTANJELU, kjer nas bo po naselju popeljal domačin in nam
razkazal prenekatero znamenitost. Na koncu ogleda še pokušina medice in nato slovo. Vozili se bomo
skozi KOBDIJ in preko kraškega roba v Vipavsko dolino. V Ljubljani bomo v poznih večernih urah.
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CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja,
Osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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