REZIJA IN FURLANIJA
Furlanija, Benečija in Rezija so območja, kjer so včasih živeli pretežno Slovenci. Še danes o
tem pričajo krajevna imena v Reziji in še danes žive tod v velikem številu Slovenci. Rezija je
majhna dolina, ki leži ob istoimenski rečici, nad dolino pa se vzpenjajo visoki vrhovi s Kaninom
na čelu. Na tem izletu bi vam radi predstavili utrip življenja, ki je tu nekaj posebnega, spoznali
pa boste nam precej neznane kraje.Drugi dan bomo spoznavali Furlanijo in najlepše kraje Pušljo vas in Čedad ter na koncu še DVOREC MIRAMARE ter TRST.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
BELOPEŠKO JEZERO

1. dan:
Odhod avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja mimo Kranjske gore in preko mejnega prehoda Rateče do našega prvega postanka - BELOPEŠKA JEZERA.
Postanek bo v Trbižu za nakupe, nato pa ob 12.00 nadaljevanje naše poti. Vožnja preko naselij ŽABNICE (Camporosso in Valcanale), UKVE (Ugovizza),
NABORJET (Malborgetto), TABLJE ( Pontebba) in pri vasici BILA (Resiuta) v DOLINO REZIJE. RAVENCA (Preto di Resia) pa je osrednje naselje
doline. Tu bo tudi daljši postanek za ogled diapozitivov in prikaza plesa v Kulturnem domu. Seznanili se bomo z zgodovino Slovencev v teh krajih, v
pogovoru z domačini, nekaj bo tudi prostega časa za kosilo, lahko pa se boste v tem času podali tudi na ogled kapele Sv. Križa, do katere vodi pot ob
številnih kapelicah Križevega pota. Povratek po dolini in nato južno do vasice PUŠJA VAS (Venzone), kjer se bomo sprehodili po starem mestnem
jedru. Mestece je brez dvoma najlepše ob naši poti. Še skozi vasico GUMINA (Gemona), ČENTE (Tarcento), AHTENA (Attimis) in FOJDE. Naslednji
postanek je v mestu ČEDAD - kratek sprehod po glavnem trgu do bazilike in preko znamenitega HUDIČEVEGA MOSTU. Sledi vožnja do Nove Gorice,
kratek postanek na Kostanjevici za ogled grobnice Burbonov (zadnji francoski kralji), namestitev v hotel Sabotin, večerja in nočitev.
2. dan:
Po zajtrku se bomo vrnili na Italijansko stran, vožnja do mesteca OGLEJ (Aquileia), kjer si bomo ogledali enonajstrejših bazilik v Italiji, slovi pa po
izjemnih mozaikih. Naslednji postanek bo v mestecu DEVIN za ogled gradu in parka. Še nadaljevanje po stari obmorski Furlanski cesti do dvorca
MIRAMARE. Po ogledu notranjosti in čudovitega parka še vožnja do mesta TRST. Tu si bomo ogledali najlepši del - cerkev S. Justa, ki dominira na
gričku, v okolici pa imamo še kar nekaj znamenitosti. Nekaj časa boste tudi prosti za samostojno ogledovanje. V večernih urah povratek proti domu,

RAVENCA

REZIJANSKA NOŠA

PUŠLJA VAS

TRST-DVOREC MIRAMARE

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb
OGLEJSKA KATEDRALA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x polpenzion
(večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*, 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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