VIPAVSKA DOLINA
Vipavska dolina je polna zgodovinskih dogodkov, cerkva in gradov. Ta program vam
ponuja obilico možnosti spoznavanja značilnosti doline in njenih prebivalcev.
Spoznajte z nami Vipavo, dvorec Zemono, Vipavski križ, igralnico PERLA, grad
Kromberk ter cerkev in samostan Kostanjevica.
Seveda bomo v vsakem od naštetih predlogov seznanili naše potnike z vsemi
zanimivostmi, pa tudi ogled vinske kleti in degustacijo vin ne moremo izpustiti iz
našega programa, saj smo v vinorodnih krajih. Torej veliko ogledov, spoznavanja
zgodovine in še marsikaj zanimivega.

VIPAVSKI KRIŽ

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30 uri. Vožnja do VIPAVE, kjer bo prvi postanek. Tu bomo spoznali LANTIERIJEV DVOREC in
malo naprej še DVOREC ZEMONO. Tu bo čas za kavico in spoznavanje zgodovine dvorca. Sledi vožnja do "bisera" doline, to je utrjeno
naselje VIPAVSKI KRIŽ. Za mogočnim obzidjem je samostan, dve cerkvi in grad. Mi si bomo ogledali KAPUCINSKI SAMOSTAN in
njihovo cerkev. Tu hranijo eno najlepših knjižnic in veliko umetnin. Razlago nam bo nudil kar samostanki menih. Na trgu pred gradom
se bomo spoznali še z delom Janeza Svetokrižkega, ki je tod živel in služboval. Sledi vožnja do Nove Gorice kjer si bomo prvo ogledali
Igralnico HIT - PERLA pod strokovnim vodenjem, deležni pa bomo tudi sladice in kavice.
Popoldanski del dneva bomo namenili obisku KOSTANJEVICE nad Novo Gorico. Frančiškanski samostan z grobnico francoskih
kraljev Burbonov, razlaga okolice, nato pa še ogled gradu KROMBERG, povratek v Vipavsko dolino in postanek za večerjo na kmečkem
turizmu.

DVOREC KROMBERG

DVOREC DOBROVO

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

GROBNICA BURBONOV

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in
organizacijo. DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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