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DIŠIJO MANDARINE
21.-23.10.2022
3 dni

1. dan: NOVA GORICA – IMOTSKI – GRADAC
Zgodnji jutranji odhod iz Nove Gorice in vožnja proti Hrvaški, v smeri dalmatinske Zagore. Daljši postanek bomo imeli v kraju
Imotski. Mesto je s svojo kraško arhitekturo in sredozemsko klimo od jadranske obale oddaljeno le 50 km. Nad Imotskim se
bohoti trdnjava Topana, grajena še v časih turških upadov. Naravna znamenitost mesta je kar 11 Imotskih jezer, od katerih sta
najbolj poznani Rdeče jezero (najglobje kraško jezero v Evropi) in Modro jezero (priljubljeno kopališče). Po ogledu, Imotskega ne
bomo zapustili ne lačni in ne željni. V lokalni vinski kleti nas bodo prejeli, degustirali bomo njihovo vino in seveda imeli tudi
malico (narezek domačih dobrot, kroštule...).
Po visnki kleti se bomo odpravili z avtobusom proti obali in dan zaključili v Gradcu, kjer sledi namestitev v hotelu, večerja in
nočitev.
2. dan: GRADAC – PELJEŠAC – DIŠEČE MANDARINE – GRADAC
Po zajtrku bomo zapustili hotel in se odpravili na Pelješac in to preko novega mostu, ki je bil grajen po načrtu slovenskega
arhitekta Marjana Pipenbaherja. Na Pelješcu bomo naredili dva postanka. Prvega bomo imeli v eni izmed visnkih kleti, kjer
bomo med drugim spoznali tipično vino polotoka – Plavac. Nato bo sledila krajša vožnja do čudovitega mesta Ston in Malega
Stona. Obe mesti so ustanovili Dubrovčani zaradi solin. In mesti sta bili tako pomembni, da so ju v 14. stoletju zaščitili z 7500 m
dolgim obzidjem. Je pa Ston poznan tudi po morski hrani in njihovi specialiteti – ostrigah. Po Stonu se bomo sprehodili, nato pa
bo sledila vožnja v dolino reke Neretve. Zadišalo bo po mandarinah... V bistvu bo sledila prava zabava, gusarska... Vkrcali se
bomo na trupice – tipične neretvanske čolne in zapluli med nasadi mandarin. Spremljala nas bo glasba in še kaj... Seveda bomo
mandarine tudi obirali... Utrujeni od dela, bomo zaključili v restavraciji, kjer bodo postregli s kosilom, zavrteli se bomo lahko ob
glasbi. V hotel se bomo vrnili v času večerje in sledilo bo še prenočevanje.
3. dan: GRADAC – SPLIT – NOVA GORICA
Po zajtrku, ne prezgodaj, bomo hotel zapustili in se odpravili proti domu. Na poti se bomo ustavili v Splitu.Split je drugo največje
hrvaško mesto ter gospodarsko in upravno središče osrednje Dalmacije. Dioklecijanova palača je srce Splita, hrib Marjan pa so
pljuča Splita. In baje so navijači nogometnega kluba Hajduk duša tega mesta. Sprehodili se bomo skozi stari del mesta in pred
odhodom avtobusa, si boste na stradunu lahko privoščili še kakšno pijačo.
V Novo Gorico, z vmesnimi postanki za wc, se bomo vrnili v poznih večernih urah.
CENA:

259 € na osebo; cena je izračunana pri udeležbi najmanj 40 potnikov na avtobusu
295 € na osebo; cena je izračunana pri udeležbi najmanj 30 potnikov na avtobusu

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, 2 polpenziona v hotelu 3* v Gradcu (dvoposteljne sobe, TWC),
degustacijo in domačo malico v Imotskem, degustacijo s prigrizkom na Pelješču, program „madarin“: plovba s trupicami, pijačo
dobrodočlico, glasbo, obiranje mandarin, kosilo z določeno količino pijače, oglede po programu, slovenskega spremljevalca ter
organizacijo.
Možno doplačilo:
- enoposteljna soba

26 €

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA SO SESTAVNI DEL TEGA PROGRAMA. OBJAVLJENI NA www.porton.si.
Nova Gorica, 1.9.2022
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