PO KRASU - izlet LK Vogrsko
ODHOD: 11. marec 2017

CENA POTOVANJA:

50,00 € - najmanj 30 oseb
55,00 € - najmanj 25 oseb

K

ras, to edinstveno območje tako z naravoslovnega kot zgodovinskega vidika, je kamnita
apnenčasta planota, ki se razteza vzdolž celotne vzhodne meje Furlanije Julijske Krajine,
od Gorice in preko Trsta do Istre. S svojimi značilnimi dolinami, jamami, potmi, izdolbljenimi v
skalovje, ki sta ga izoblikovala veter in dež in stenami, ki se strmo spuščajo v modrino Jadranskega
morja.

O

dhod: 11. marec 2017

1.dan: NOVA GORICA - ŠTIVAN - GRAD DEVIN - NABREŽINA - KRIŽ - ŠTANIJEL - HRUŠEVICA
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje v Novi Gorici ob 09:30 uri. Vstop ostalih potnikov na Petrolu MMP Vrtojba ob 09:45 uri. Pot nas bo vodila mimo Doberdobskega presihajočega jezera do
Štivana, izvira reke Timave. Reka izvira na Hrvaškem, preteče 40 kilometrov po Sloveniji, kjer ponikne v Škocjanske jame, se spet prikaže v nekaterih izredno globokih jamah v svoji poti pod Krasom
in po drugih 40-ih kilometrih se izlije v morje blizu Devina. V idiličnem okolju je tudi bazilika sv.
Janeza Krstnika. Pot nadaljujemo do Devina. Z lokalnim vodnikom si bomo ogledali Devinski grad.
Grad je bil zgrajen konec 14. stoletja na pečini s čudovitim razgledom na Tržaški zaliv. Po menjavi
več lastnikov je danes grad še vedno v lasti plemiške družine Torre e Tasso. Dne, 20. 6. 1945 je bil
v gradu podpisan Devinski sporazum, ki je razdelil območje Julijske krajine na cono A in cono B.
Kosilo bomo imeli na kmetiji Radovič v Nabrežini. Po kosilu si bomo ogledali ribiški muzej v vasi
Križ, izvedeli kaj več o Nabrežini, kamnolomu, železnici, pesniku Igu Grudnu. Tržaški Kras bomo
zapuščali pri Gorjanskem in se mimo Komna zapeljali do Štanjela. V tej utrjeni vasi so mnogi puščali svoje sledi. Rimljani, Turki, Benečani, Habsburžani in drugi so hoteli Štanjel imeti zase, a ta
je iskal človeka, ki bi ga razumel in spoštoval. Duša Štanjela je prepoznala vztrajnost in kljubovalnost Kraševca, v njem je našla svojega ustvarjalca. Popotovanje bomo zaključili z večerjo v kraški
gostilni Grča v Hruševici. Povratek v Novo Gorico v poznih večernih urah.

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz družbe AVRIGO, oglede in vstopnine v Devinski grad,
Ribiški muzej v Križu, ostale oglede po programu, kosilo na kmečkem turizmu Radovič, večerjo v
gostilni Grča, strokovno vodenje Dr. Jasne Fakin Bajec, g. Jasne Simoneta in g. Vere Tuta, DDV.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ajdovščina, februar 2017

