PRIMORJE IN KRAS
Slovensko Primorje je v vseh letnih časih prijeten cilj izletnikov in popotnikov. Mila
klima, prijetne temperature, odlična hrana in vino, stara mestna jedra, bogata
zgodovina, posebna arhitektura, vse to je Primorska. Mi se bomo na tem izletu vozili z
ladjo, spoznavali mesta Piran in Koper, ter se v drugem delu dneva podali na
raziskovanje Krasa. Tu bomo spoznali vasice Šmarje, Križ, Tomaj, Dutovlje in
Kobjeglavo. Vedno bo čas spoznavanje lokalnih navad in hrane ter pokušino vin. Na
koncu se bomo poveselili in tako sklenili naš izlet.
KOPER-PRETORSKA PALAČA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30 uri. Vožnja do KOPRA. Tu si bomo z lokalnim vodnikom ogledali PRETORSKO PALAČO, v kateri
so danes prostori občine. Tudi za Stolnico in Ložo bo čas, nato pa se bomo ob 10.00 uri vkrcali na ladjo MIMOSA in z njo odpluli ob
naši obali. Ker je resnično ni veliko, bo plovba trajala samo tri ure, naš kapitan pa nam bo pred Portorožem spekel sardele na žaru.
Ker ima tudi svoj vinograd bomo lahko preizkusili tudi njegov Refošk. Ob povratku v Koper se bomo nato odpeljali do PIRANA,
naredili kratek sprehod po starem mestnem jedru do Punte in se nato odpravili na raziskovanje Krasa. Skozi MATIČNI KRAS nas bo
vodila pot skozi Šmarje, Križ, Tomaj vse do KOBJEGLAVE. Tu si bomo ogledali pršutarno in ga nekaj tudi preizkusili ob kozarčku
terana. Po ogledu pršutarne se bomo seznanili tudi z bogato zgodovino srednjeveškega mesteca ŠTANJEL, ki utrjeno z mogočnim
obzidjem dominira nad okolico. Po naselju nas bo popeljal domačin in nam dodobra razložil bogato zgodovino.
Dan bomo zaključili na kmečkem turizmu na Krasu ob odlični hrani in pijači. Doma bomo v poznih urah.

KRAŠKA HIŠA

OGLED PRŠUTARNE

ŠTANJEL

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

Cena vključuje:
najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, lokalno vodenje v Štanjelu, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV,
vodenje in organizacijo.
Doplačila za plovbo z ladjo, vstopnine in gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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