TRŽAŠKO ZALEDJE:
DVORCI MIRAMARE IN DEVIN TER RILKIJEVA POT
Trst nam je izredno blizu, pa vendar ga malo poznamo, še posebej njegovo zaledje, ki ponuja številne
naravne in kulturno zgodovinske lepote. Kraški rob se razteza 150 - 200 m visoko, vse od dvorca Miramare
do Devina. V dolžini 2 kilometra, pa poteka Rilkijeva pot, ki pa je za obiskovalce tega ombočja prava paša
za oči in duha. Pot ni zahtevna, nudi pa izjemno lepe prizore na Tržaški zaliv.
Na tem raziskovanju pa bomo spoznali še dvorca Miramare in Devin, ter se na koncu sprehodili še po
Trstu, morda kapučino, saj je tukaj brez dvoma najboljši, ali pa obisk znamenitega akvarija.

PROGRAM - enodnevni izlet
DVOREC MIRAMARE

Odhod sodobnega avtobusa ob 08.00 uri. Do Trsta in dvorca MIRAMARE imamo dobro uro vožnje. Prvi del
raziskovanja bomo namenili ogledu tega izjemnega dvorca, ki ga je dal zgraditi nadvojvoda Ferdinand
Maksimiljan I. v letih1856 . 1860 in ga namenil svoji soprogi Šarloti Belgijski. Zgrajen je na izpostavljenem rtu tik
nad morjem, z vseh njegovih soban je razgled na morje, z večina pa tudi na park in majhno pristanišče. Po ogledu
notranjega dela gradu, pa se podamo še na sprehod po parku.
Nadaljujemo do naselja Sesljan, od koder pa se začne znamenita sprehajalna pot, ki se imenuje po češkem
pesniku Rainer Maria Rilke, ki je bil v letih 1910 - 11 gost na devinskem gradu. Ne samo Rilke, tudi Gregorčič,
Gruden in Aškerc, so opevali lepote tega območja v svojih pesnitvah. Pot v dolžini 2 km ni zahtevna, nudi čudovite
razglede na morje, ki se peni pod nami v globini 200 m. Pot se konča pri gradu DEVIN, kjer pa si bomo zopet vzeli
čas za obisk tega gradu, ki je od 19. st. v lasti dunajskih grofov Thurn und Taxis.

DEVINSKI GRAD

DVOREC MIRAMARE

RILKEJEVA POT

Grad ima prečudovito lego tik nad morjem, na skalnem grebenu, nižje od današnjega gradu, pa opazimo
ruševine prvotnega gradu iz 11. st. Grad je delno odprt za javnost, del pa ga uporablja družina Thurn v svoje
privane namene, kar daje obiskovalcu še poseben čar. Tu bo čas tudi za razgled z grajskega stolpa in
obvezno kavico v njihovem lokalu, seveda pa se lahko sprehodimo še do razvalin starega gradu.
Devin bomo zapustili in se na koncu zaustavili še v TRSTU, morda nakupi, kapučino ali pa ogled akvarija.
Proti večeru se vrnemo nazaj proti domu (večerja na povratku po dogovoru).
TRST

CENA - 20,00 €
Cena vključuje: najsodobnejši avtobusni prevoz, vse parkirnine,
Doplačila za vstopnine: Miramare 8,00 €, Devinski grad 8,00 €, akvarij 4,50 €.
Priporočamo sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanje rizika odpovedi.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbe in so na naši spletni strani.
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