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POREČ
DAN NA LADJICI
ODHODI:
Opatje selo (pri Mercatorju)
Miren (postaja pri mostu)
Šempeter (postaja pri Eurospinu)
Nova Gorica (pri Zavarovalnici Triglav)
Ajdovščina (avtobusna postaja)

6:30
6:40
6:50
7:00
7:25

1 dan
sobota, 31.7.2021*
oziroma termin po želji za prevoz s kombijem
Izlet bomo pričeli v jutranjih urah . Vožnja proti Hrvaški meji
ter nadaljevanje poti do POREČA. Vkrcanje na ladjo, kjer nas
bo sprejel kapitan z dobrodošlico. Dan bo namenjen zanimivi
plovbi med otočki in zahodno istrsko obalo do ROVINJA.
Izkrcanje in sprehod po starem mestnem jedru, ogled baročne
cerkve sv. Jurija in zvonika sv. Evfemije.
Zapluli bomo v enega najlepših fjordov – LIMSKI KANAL, ki je
dolg 9 km, širine okrog 600 m, stene pa se dvigajo do 100 m.
Poznam je po gojiščih školjk in restavracijah, ki ponujajo morske specialitete. Prijazni gostitelji nam bodo
pripravili na ladji »piknik kosilo« na njihov način ter postregli z ribo ali mesom, vinom,…
Sledi vožnja do VRSARJA. Postanek za ogled, sprehod po mestecu, po
želji tudi kopanje. Pozno popoldne povratek v Poreč, kamor bomo
prispeli okoli 17.ure.
Ogledali si bomo še mestne znamenitosti POREČA -EVFRAZIJEVO
BAZILIKO, ki je najlepše ohranjena bizantinska bazilika pod zaščito
UNESCA (doplačilo) in prosto za samostojne oglede. Sledil bo še
povratek proti domu.
Cena:

59 € 55 €/osebo*
65 €

59€/osebo*

pri najmanj 45 potnikih na avtobusu
pri najmanj 35 potnikih na avtobusu

* znižane cene veljajo za orijave v prazničnem tednu (od 1.7. do 8.7.2021)

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, celodnevni izlet z ladjico, kosilo s pijačo pri kosilu
(ribji ali mesni meni), zunanje oglede po programu, vodenje in organizacijo izleta ter ddv.
SPLOŠNNI POGOJI IN NAVODILA SO SESTAVNI DEL TEGA PROGRAMA!
Miren, 29.06.2021

