SLOVENSKA ISTRA
Slovensko Istro delimo na Belo, Sivo in Rdečo Istro. Med seboj se razlikujejo po
geološki sestavi tal in seveda tudi pokrajinsko. Vsaka za sebe ima precej značilnosti, na
tem izletu pa boste spoznali predvsem BELO ISTRO in njene najbolj zanimive kraje in
vasice, običaje, kulinariko in predvsem način življenja in dela.
Na koncu ogledov pa se bomo malce poveselili ob odlični hrani in morda ob zvokih glasbe.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
HRASTOVLJE

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.00 uri in nato po AC do prvega postanka za oglede - vasica LOKEV na Krasu. Tu si bomo ogledali
proizvodnjo in način sušenja v tamkajšnji pršutarni in po ogledu degustacija njihovih specialitet. Nadaljevanje poti bo mimo Črnega
Kala do HRASTOVELJ. Vasica slovi daleč po svetu po izjemno pomembni cerkvici Svete trojice, ki je taborsko utrjena na gričku nad
vasjo. Slovi predvsem po freski Mrtvaški ples, ki je nekaj posebnega v svetu. Po ogledu se bomo odpravili v bližnje gostišče na malico.
Tako bomo spoznali tudi prve lokalne specialitete. Našo pot bomo nadaljevali mimo Kopra in mimo Izole do SEČOVELJ. Tu si bomo
ogledali soline z lokalnim vodnikom. Danes so kot spomenik preteklega časa. Sprehod je več kot zanimiv, saj obiskovalec le tako
spozna težavno delo solinarjev. V nadaljevanju še obisk vrta kaktej. Nekaj časa prosti v Portorožu za sprehod po mestu. Večerja na
povratku proti domu.

V PRŠUTARNI LOKEV

SOLINE

VRT KAKTEJ

CENA:
20,00 € - 45 - 49 oseb
25,00 € - 40 - 44 oseb
30,00 € - 35 - 39 oseb

SEČOVELJSKE SOLINE

Cena vključuje: najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, vodenje in organizacijo.
Doplačila za dodatno nezgodno zavarovanje, vstopnine v Hrastovlje, lokalno vodenje po solinah, vrt kaktej,
ogled in degustacijo v pršutarni,
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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