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VABILO

  

Leto je naokoli in prišel je čas za poučen izlet, na katerega se bomo odpravili z avtobusom, iz
Rihpovca,

  

dne 17.06.2017, ob 6. uri.

  

ODKRIVALI BOMO NAJLEPŠE KOTIČKE SLOVENIJE. OGLEDALI SI BOMO ISTRSKO
PRAVLJICO.

      

 

    
    -  Začeli bomo z ogledom najlepše istrske vasi KRKAVČE. Nad vasjo se nahaja skrivnostni
kamen, ki naj bi bil po nekaterih izročilih pogansko znamenje- Da bi izničili moč tega kamna so
domačini v okolici zgradili 5 cerkva.   
    -  Sledil bo ogled OLJARNE/TORKLE, (ogled in degustacija). Zaradi ugodne klime v istrskih
oljčnikih uspeva ena najbolj kvalitetnih oljčnih olj na svetu.   
    -  Po ogledu oljarne bomo obiskali vas POMLJAN, v kateri so snemali nekaj odlomkov
USODNEGA VINA. Pomljan je najvišje ležeča vas šavrinskega gričevja, (342m), od koder se
razteza prelep razgled na Koper in okolico.   
    -  Odpravili se bomo naprej v DEŽELO REFOŠKA, (pokušina istrskih vin ob narezku,v
središču dežele refoška). Srečali se bomo z enim izmed manjših, a priznanih vinogradnikov, ki
nam bo z veseljem predstavil svojo vasico in nam dal na pokušino pridelek iz njegovih sodov.
 
    -  Za zaključek našega izleta po slovenski Istri se bomo sprehodili skozi staro mestno jedro
KOPRA, zametke katerega zgodovinarji postavljajo že v drugo polovico 6.stoletja. Privoščili si
bomo tudi kavico ob morju.   

  

Izlet bomo zaključili z večerjo v KOČI NA DEBENCU.

  

Cena izleta je odvisna od števila oseb, zato predlagava, da se zberemo v čim večjem številu.
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Cena na osebo za člane 31,90 € - 35,90 €, za ne člane 41.90 €-45,90 €

  

Prijave zbiramo do 11.06.2017 na tel. številkah:

    
    -  Marjeta Rogelj 041 830 988  
    -  Franci Starič 041 551 950  

  

ČESA NE SMEMO POZABITI VZETI S SEBOJ:MALICO V NAHRBTNIKU IN VELIKO DOBRE
VOLJE .

  

Vodja projekta 
Marjeta Rogelj

  

Predsednik
Franci Starič
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