ISTRA IN BRIONI
ČAS POTOVANJA: 2 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.dan: SLOVENIJA – BALE VALLE – BRIONI – PULA
Odhod modernega turističnega avtobusa iz dogovorjenega mesta. Vožnja po avtocesti, z
vmesnimi postanki za kavo. Po opravljenih mejnih formalnostih na slovensko hrvaški meji
nadaljevanje vožnje do čudovitega kamnitega mesteca Bale Valle, ki se razteza na vrhu
manjšega hribčka. Današnje naselje se je razvilo na mestu prazgodovinskega naselja in
kasnejše rimske naselbine. Zgodovinski dokumenti, ostanki rimskih zgradb in bronasti
kovanci so dokaz, da so Bale imele vlogo rimske trdnjave. Sprehod po tlakovanih uličicah, po
katerih bi se naj sprehajal celo legendarni Casanova, mimo preprostih hiš, ki izvirajo iz 14.
stoletja in ogled mesta. Vožnjo nadaljujemo do Fažane. Postanek za malico, nato pa se bomo
vkrcali na trajekt do Brionov. Po pristanku se bomo s turističnim vlakom popeljali po otoku,
si ogledali safari park ter kulturne dragulje otoka. Seveda bomo imeli čas tudi za osvežitev
ter nakup »brijunskih« spominkov. Obiskali bomo cerkev sv. Germana iz 15.st., kjer se
nahajajo kopije srednjeveških fresk, spomeniki, ki so popisani v glagolici ter originalni
črno-beli rimski mozaik. Ogledali si bomo fotografsko razstavo »J.B. Tito na Brijunima« ter
razstavo, ki je posvečena zadnjemu lastniku otoka Paulu Kupelwieser-ju in prikazuje Brione
kot mondeno letovišče, kamor je zahajala evropska aristokracija. Sledi vrnitev na kopno in
vožnja po „cesti oljčnega olja“ v notranjost Istre. V mestecu Vodnjan bomo obiskali lokalno
posestvo, ki se ukvarja s pridelavo domačega oljčnega olja in se sprehodili med nasadi oljk.
Spoznali bomo zgodovino pridelave oljčnega olja v Istri, ki ga bomo poleg vina lahko tudi
poskusili. Vožnja do jugozahodnega dela istrskega polotoka, kjer se nahaja največje istrsko
mesto Pula. Najpomembnejše znamenitosti se nahajajo v mestnem središču, največja pa je
slavna Arena, v kateri so nekoč prirejali gladiatorske boje, danes pa je to prizorišče, na
katerem redno prirejajo koncerte. Nastanitev v hotelu in odhod na večerjo. Nočitev.

2.dan: BALE VALLE – ROVINJ – LIMSKI KANAL - MOTOVUN - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do Rovinja, ki velja za enega najlepših istrskih mest. Mestno jedro Rovinja
je pravi biser mediteranske arhitekture, kjer se prepletajo kamnite ulice z malimi
slikarskimi galerijami, ki tvorijo pravo razstavo slik na prostem. Glavna znamenitost mesta
je cerkev Sv. Eufemije, ki hrani relikvijo svetnice Eufemije in je ena najlepših baročnih
stvaritev v Istri. Pot nadaljujemo proti potopljeni kraški kanjonski dolini, imenovani Limski
kanal (poznan tudi kot Limski zaliv ali Limski fjord). Postanek za panoramski ogled, nato pa
vožnja v notranjost Istre do mesta Motovun, ki je najbolj ohranjeno srednjeveško mestece v
Istri. Leži na 227 metrov visokem griču nad dolino reke Mirne, obdaja pa ga motovunski
gozd, ki je poznan po belih in črnih tartufih. Tu nas bo pričakal tartufar s posebej
zdresiranimi psi, s katerimi se bomo odpravili na demonstrativno iskanje tartufov. Po malici
sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 1 x polpenzion v izbranem hotelu,
 živa glasba ob večerji 1. dan,
 1 x malica 1. dan (npr. istrska mineštra),
 vstopnina na Brione in lokalno vodenje po otoku (približno 3,5 h)v
 vožnja s trajektom na Brione in nazajv
 ogled oljčnega nasada v Istri, degustacija oljčnega olja s sirom in vinom,
 demonstrativno iskanje tartufov (približno 1 h),
 1 x malica 2. dan (testenine s tartufi, kruh, oljčno olje, kozarec belega in kozarec rdečega
vina, fritule),
 vodstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 CORIS zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco,
 zavarovanje rizika odpovedi.

CONDOR TRAVEL
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