KRAS, REZIJA, DOLINA SOČE, TRENTA
Tokrat združujemo v trodnevnem programu popotovanje po Krasu, dolini Soče, zamejski
Reziji, Trenti in Gorenjski. Časa bo dovolj, da vam pokažemo najlepše predele tako naše prelepe
Slovenije kot tudi zamejstva.
Prvi dan si bomo dodobra ogledali Kras in Vipavsko dolino, drugi dan se bomo vozili po dolini
Soče in prestopili v Rezijo, se vrnili v Bovec, zadnji dan pa občudovali Trento in njene skrite
kotičke. Spoznavali bomo lokalne navade, njihovo hrano in seveda tudi marsikaj zanimivega iz
življenja predvsem Rezijancev in Trentarjev, saj bomo imeli kar nekaj lokalnih vodnikov na
našem popotovanju.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
KRAŠKA HIŠA S "SPAHNJENCO"

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.30 uri. Vožnja do naše prve točke ogledovanja - vasica LOKEV. Tu se bomo zaustavili in si
ogledali muzejsko zbirko Soške fronte v Taborskem stolpu. V bližini je tudi JAMA VILENICA, ki slovi kot ena najlepših v Sloveniji. Z
vodnikom se bomo spustili 65 m globoko pod zemljo in občudovali stvaritev narave. LIPICA pa je naša naslednja postaja. Tu si bomo vzeli čas
za kavico in nato nadaljevali v MATIČNI KRAS. Spoznali bomo najlepše vasice in tudi mnoge značilnosti Krasa. Daljši postanek bo v
ŠTANJELU, kjer nas bo po naselju popeljal domačin Jože in nam razkazal prenekatero znamenitost. Na koncu ogleda še pokušina medice in
nato slovo. Ob 16.00 uri si bomo ogledali pršutarno MIP v KOBJEGLAVI, preizkusili njihove specialitete in popili kozarček terana. Vozili se
bomo nato skozi KOBDIJ in preko kraškega roba v Vipavsko dolino. Postanek pri dvorcu ZEMONO za razlago in nato vožnja mimo NOVE
GORICE in nato ob Soči do končnega cilja tega dne BOVEC. Namestitev v hotel ALP, večerja in po želji zabava.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo podali do KOBARIDA. Tu si bomo ogledali Muzej Soške fronte in ob odlični
razlagi kustosa in ogledu multivizijske predstavitve dodobra spoznali strahote pretekle
zgodovine. Še sprehod do kostnice, nato pa vožnja preko mejnega prehoda Učeja v dolino
REZIJE. Postanek bo v vasici PRATO DI RESIA, kjer nas bodo v Kulturnem domu sprejeli
domačini in nas ob diapozitivih seznanili z življenjem in navadami "Rezijancev". Povratek preko
Učeje in vožnja do BOVCA, namestitev v hotel, večerja (zabava v naši organizaciji po želji in
doplačilu).
3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili do trdnjave KLUŽE, kjer se bomo udeležili posebne predstave
MAKETA V KOBARIŠKEM MUZEJU
BHI 4 REGIMENT v organizaciji domačinov Društvo 1313, ki je brez dvoma nekaj posebnega.
Sledi slikovita in nadvse zanimiva vožnja po TRENTI. Postanek za ogled in obisk v DOM-a TRENTA, kjer bomo spoznali ob multivizijski
predstaviti in lokalnem vodenju marsikaj zanimivega iz življenja in zgodovine "Trentarjev". Še sprehod do izvira Soče in nato "vzpon" na
Vršič. Po krajšem postanku vožnja do Kranjske gore in večerja v Naklem. Doma bomo verjetno pozno.

CENA:
149,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
159,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
169,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

REZIJA

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 2 x polpenzion v hotelu 3*, 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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