PLITVIČKA JEZERA in BELA KRAJINA
Program predvideva celodnevni obisk Narodnega parka PLITVICE, kjer boste v štiri urnem ogledu spoznali
celoten kompleks te izjemne naravne posebnosti in lepote. Hodili boste po lepo urejenih stezicah, se vozili z
ladjo po jezerih in nazadnje še s panoramskim vlakcem. Po končanem ogledu imamo čas za kosilo v njihovi
restavraciji (doplačilo), nato pa vožnja do Črnomlja, namestitev v hotel, večerja, zabava in nočitev.
Drugi dan bo namenjen obisku Bele krajine, ki ponuja kar precej možnosti ogledov. Obiskali bomo namreč
Belokranjski muzej v Metliki, Vinico, Lahinjo, Adlešiče, Gradac, in Podzemelj. Spoznajte utrip življenja v
pokrajini brez.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
PLITVICE

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja mimo NM, Metlike in Karlovca do PLITVIČKIH JEZER. Naš prihod je predviden ob 10.00 uri in po
krajšem postanku za osvežitev se bomo podali najprej peš do jezer. Po lepo urejenih poteh se bomo sprehajali med slapovi in brzicami, se nato popeljali
po Velikem jezeru z ladjo na električni pogon, se ponovno peš podali na zgornja jezera in se vrnili na izhodiščno točko z panoramskim vlakcem. Ogled
traja štiri ure, zato bo ob 14.00 že skrajni čas tudi za premor in kosilo. Ob 16.00 uri se bomo vrnili proti Sloveniji po isti poti.
Naš cilj tega dne je ČRNOMELJ, sledi dobrodošlica v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpeljali do Metlike, kjer si bomo ogledali Pokrajinski muzej v gradu. Ponaša se z izjemno zgodovinsko zbirko in Gasilskim muzejem.
Ker se kraj ponaša z izjemnimi vini bomo obiskali tudi vinsko klet KZ Metlika in preizkusili kar nekaj njihovih vin ob narezku. Naš naslednji cilj je
VINICA, kjer si bomo ogledali rojstno hišo Otona Župančiča in spoznali marsikaj zanimivega iz njegovega življenja. ADLEŠIČI so naslednji cilj, tu pa
bomo obiskali družino Cvitkovič, kjer še vedno prideluje lan na star način in ga tudi tkejo v domače platno. Poznani so tudi po izjemnih vezeninah in
njihovo zbirko si bomo tudi ogledali. Sledi še ogled Krajinskega parka Lahinja in nato večerja v vasi PODZEMELJ. Po večerji nadaljevanje poti do doma
kjer bomo v poznih večernih urah.

PLITVICE-GORNJA JEZERA

TKANJE PLATNA

ZELENI JURE

CENA za skupine:
89,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
99,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 30 - 34 potnikov
PISANICE

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje,
stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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