
Škocjanske jame, Štanjel

25.6.-26.6.
Na lepse v prijetni druzbi

Cena vključuje:
- avtobusni prevoz iz Maribora;
- 1 x polpenzion v hotelu Malovec v Divači;
- ogled Škocjanskih jam z lokalnim vodnikom;
- ogled Štanjela z lokalnim vodnikom;
- ogled gradu Miramare pri Trstu;
- »bonusov servis« na avtobusu;
- organizacijo in spremstvo na potovanju.

Praznični vikend ob pričetku poletja je najlepše preživeti na prijetnem potepanju v dobri družbi. Tokrat vas vabimo 
v bližnje kraje, mimo katerih tako pogosto drvimo, ko potujemo na morje. Občudovali bomo podzemlje Škocjanskih 
jam, slikoviti Štanjel in pravljični dvorec Miramare.

park Miramare Škocjanske jame

Možna doplačila:
- 1/1 soba 37 €;
- kosilo (Sežana) - cca. 20 € / na povratku - cca. 18 €.

Cena: 169 €/osebi (ob min. 35 osebah na avtobusu)

Minimalno število oseb za izvedbo programa je 35. TA Bonus si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev.

in grad Miramare

Sobota: Odhod z avtobusom iz Maribora ob 6. uri, z možnim odhodom iz Celja ali Ljubljane. V jutranjih urah prihod v Škocjan in ogled slovenskega 
naravnega bisera, Škocjanskih jam. Občudovali bomo moč vode, ki je skozi tisočletja izoblikovala jame, vpisane celo v UNESCOV seznam svetovne 
naravne dediščine. Po sprehodu po jami si bomo privoščilo kosilo v lokalnem gostišču (doplačilo), nato pa se bomo odpravili v slikovito kraško naselje 
Štanjel. Sprehodili se bomo po njegovih uličicah, občudovali arhitekturo, Ferrarijev vrt, poskusili domači refošk... Polni vtisov se bomo odpeljali do 
Divače in se namestili v udobnem hotelu Malkovec. Pogostili nas bodo z dobro večerjo, sledi nočitev.
Nedelja: Po zajtrku se bomo odpeljali čez mejo do Trsta. Ob pogledu na panoramo tega pristaniškega mesta bo vožnja prijetna vse do dvorca Mira-
mare. Dvorec je zase in za svojo ženo, princeso Charlotte zgradil nadvojvoda Maximilian Habsburški. Pravljični grad, ki stoji na pečini nad morjem, je 
spremenjen v zanimiv muzej , ki prikazuje najlepšo notranjo opremo iz 19.st. Po ogledu dvorca se lahko sprehodite po zanimivem parku Miramare. 
Sledi povratek v Slovenijo, kjer si bomo v vasi Lokev privoščili domače kosilo, s poudarkom na kraških dobrotah (pršut, fuži).  Polni novih doživetij in 
vtisov se bomo po kosilu odpravili proti domu.


