KOSOVELOV KRAS
Človek bi na Krasu le s težavo preživel brez sožitja z naravo saj malo rodovitne zemlje, ki jo kamnita pokrajina
ponuja, nikakor ne bi zadostovalo. Skozi stoletja se je Kraševec naučil, kako iz vrtače narediti rodovitno njivo,
kdaj saditi, da bo pridelek obilnejši...

sobota, 11. 6. 2022, odhod iz Ljubljane ob 8h (hala Tivoli)
Pot nas bo najprej vodila do botaničnega vrta v Sežani, ki si ga bomo dodobra ogledali z lokalnim vodnikom.
Vrt ob vili Mirasasso je prostor izjemne tujerodne narave in kulturne zakladnice. Z različnimi obrazi očarljiv v
vsakem letnem času. Tu se bomo zamudili približno dve uri, nato pa se odpeljali do Štanjela, ki je eno
najstarejših naselij na Krasu, saj je njegovo ime bilo prvič pisno omenjeno že leta 1402. Razcvet je naselje
doživelo v 16. in 17. stoletju, tako da je večina arhitekturnih značilnosti iz tega obdobja. Ogled kraškega bisera
in nato nadaljevanje poti do Dutovelj, kjer si bomo privoščili okusno domače kosilo. Nadaljevanje vožnje v
Tomaj, ki je prav posebna vas. Med sprehodom okrog vasi ne bomo občudovali le pokrajine, ki je tako
navdihovala Srečka Kosovela, ampak spoznali tudi življenje tukajšnjih ljudi. Pri izjemno prijaznih domačinih v
vasi bomo poizkušali pršut, teran in morda še kaj. Zapeljali se bomo še do nasadov sivke, ki bodo v času
našega obiska v polnem razcvetu (malce odvisno tudi od vremena). Iz sivke se da narediti marsikaj, zato se
bomo seznanili tudi s tem in morda kupili kakšno kremo, šampon ali kaj drugega.
Povratek proti Ljubljani, kamor bomo prispeli okoli 20. ure.
Cena: 64 €

ob vsaj 40 prijavah

69 €

ob vsaj 30 prijavah

79 € ob vsaj 20 prijavah

Cena vključuje: prevoz na omenjenih relacijah, tipično kosilo, 1x okusno degustacijo na kmečkem turizmu,
spremstvo vodnika iz Ljubljane in nazaj, stroške rezervacij in organizacije, DDV.
Cena ne vključuje: lokalnega vodnika v botaničnem vrtu in vstopnine v botanični vrt (5 €/os), predstavitev
nasada sivke 8 €/os., pijače pri kosilu, vse kar ni omenjeno v programu.

Prijave zbiramo do razprodaje prostih sedežev in e-mail: info@ines-tours.si.
Po prejeti prijavi vam bomo poslali račun. Plačila se izvršijo na naš poslovni račun.
Program je istočasno tudi obvestilo o odhodu.
Veselimo se vaših prijav!
Ljubljana, 23. 4. 2022

