KRAŠKI BISERI

Kras je pokrajina med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino. 500 km2 površine je
pretežno pusto območje kamenja in goličav. Narava na tem območju je skopa in
življenje Kraševcev zato ni ravno zavidanja vredno.Kamenje, redki gozdovi,
pomanjkanje vode in slabo rodovitna območja na eni strani, ter izjemno lepe kraške
jame, slikovita pokrajina, neponovljiva arhitektura, ter pridni domačini, ki se lahko
pohvalijo s pršutom in teranom. To je Kras in radi ga imamo, saj je nekaj posebnega in
neponovljivega. Radi vam ga bomo pokazali in prepričani bodite, da ga boste vzljubili
tudi vi. Spoznali boste tipične kraške vasice: ŠMARJE, KRIŽ, TOMAJ, DUTOVLJE,
KOBJEGLAVO, ŠTANJEL in se nato preko KOBDIJA podali v VIPAVSKO DOLINO. Tu
pa bomo spoznali VIPAVO, VIPAVSKI KRIŽ in se na koncu poveselili na kmečkem
turizmu.
KRAŠKA HIŠA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30. Vožnja po AC do Sežane, kjer se bomo podali na raziskovanje kraških vasic. Že v vasici ŠMARJE,
ki je prva ob naši poti se bomo seznanili z znamenito kraško arhitekturo, saj je Marijina cerkvica iz leta 1504 v celoti grajena iz
kamenja. Levo in desno ob cesti se razprosirajo bogati vinogradi, ki vsako leto obrodijo najboljši teran. TOMAJ in DUTOVLJE bomo
spoznali iz avtobusa, daljši postanek pa bo v KOBJEGLAVI, kjer je največja pršutarna pri nas. Tu nam bodo domačini predstavili
postopek in način zorenja te kraške specialitete. Ne bo pa ostalo samo pri tem, saj vas želimo prepričati o kakovosti tako pršuta kot
terana na najbolj pristen način - z degustacijo. Naš naslednji cilj je najlepše utrjeno naselje pri nas - ŠTANJEL , kjer nas bo po naselju
popeljal kar najboljši poznavalec kraja - domačin Jože. Ogledali si bomo grad, naselje, vodnjak, Ferrarijev park in razgledni stolp. Na
koncu še degustacija medice, kajti naš Jože je tudi čebelar in medičar in njegove izdelke boste lahko tudi kupili. KRAS pa bomo
zapustili preko naselja Kobdij in kraškega roba vse do VIPAVSKE DOLINE. Tu se bomo zaustavili v mestu VIPAVA za ogled
Lantierijevega dvorca in nato pri naslednjem postanku še DVOREC ZEMONO. Tu si bomo vzeli čas za razlago znamenite bitke pri
Fluviu še iz rimskih časov, spoznali sam dvorec in se morda sprehodili po parku. VIPAVSKI KRIŽ pa je zadnja točka naših ogledov. To
izjemno naselje si bomo ogledali na sprehodu po “gasah” in se zaustavili na “placu”. Vstopili bomo tudi v Frančiškanski samostan in ob
razlagi domačega meniha spoznali vso bogato zgodovino samostana. Tudi Janeza Svetokriškega in njegovo hudomušno in prijetno
"pisanje" bomo spoznali kar v samostanu, kjer je živel in služboval. Dan bomo zaključili ob odlični hrani v katerem od prijetnih gostišč.

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

DVOREC ZEMONO

VIPAVSKI KRIŽ - "PLAC"

VIPAVA

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno: Ogled pršutarne in degustacija pršuta in
terana, lokalno vodenje po Štanjelu, Samostan v Vipavskem križu (priporočljivo - prostovoljno),
Večerja od 8,00 - 14,00 €.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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