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KOSILO S POGLEDOM NA BOHINJSKO JEZERO

Sobota, 22.8.2020
ODHODI:
Opatje selo (pri Mercatorju)
Miren (postaja pri mostu)
Šempeter (postaja pri Eurospinu)
Nova Gorica (pri Zavarovalnici Triglav)
Ajdovščina (avtobusna postaja)

8:00
8:10
8:20
8:30
8:55

Odhodi potnikov po navedenem urniku. Vožnja z vmesnim postankom mimo Ljubljane na Gorenjsko.
Zapelljali se bomo skozi Bled in dalje proti Bohinjskemu jezeru. Bohinj leži v osrčju julijskih Alp. Najbolj
prepoznavna naravna lepota je bohinjsko jezero, največje naravno stalno jezero v Sloveniji.
Štiriindvajset naselij, nanizanih v dolini in nad njo, skriva čudovito bogastvo preteklosti, radoživost sedanjosti
in skrivnost prihodnosti. Prvi postananek bo v Ribčevem lazu, kjer se bomo sprehodili do cerkve Janeza
Krstnika. Preko 700 let stara cerkev spada med najlepše primerke slovenskega srednjeveškega stavbarstva
in stenskega slikarstva. Ustavili se bomo tudi ob spomeniku prvim alpinistom in slišali legendo o Zlatorogu...
Nato bomo z avtobusmo nadaljevali ob jezeru ter nato v smeri slapa Savice. Edinstven. Dvakrat bolj
neponovljiv. Opevan v slovenski poeziji, mističen in skrivnosten. Rojstni kraj največje slovenske reke, Save, in
ljubezenske zgodbe med Bogomilo in Črtomirjem. Skupaj se bomo peš povzpeli do toke, jer si lahko
opevano lepotico tudi ogledate. Mogoče pa še zna kdo recitirani Prešernov Krst ob Savici...
Po spustu se bomo zopet zbrali na avtobusu in se zapeljali do obale Bohinjskega jezera, ker nam bodo na
terasi čudovite restavracije postregli s kosilom.
Po kosilu malo prostega časa – za sprehod, namakanje nog v jezeru ali druge aktivnosti.
V poznih popoldanskih urah se bomo zopet zbrali na avtobusu in se po isti poti vračali nazaj proti domu.
Prihod na Goriško je predviden za večerne ure.
________________________________________________________________________________________________________
CENA :
45 € na osebo; cena je izračunana pri udelebi najmanj 30 potnikov na avtobusu
CENA VKLJUČUJE:
avtobusni prevoz na opisani relaciji, oglede po programu in vstopnine za slap Savico, dobro kosilo v
restavraciji, spremljevalca, nezgodno zavarovanje ter organizacijo.
Splošni pogoji in navodila sos sestavni del tega programa. Objavljeni na www.porton.si
Miren, 30.6.2020

