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SLOVENSKA ISTRA
ISTRSKA PRAVLJICA 
KRAJŠI POHOD MED VASICAMA (opcija POMJAN namesto pohoda) > KRKAVČE >
OLJARNA/TORKLA > ISTRSKA »MARENDA« > KOPER > DEŽELA REFOŠKA

Cena: od 30,90 € na osebo

Okusite utrip podeželja Slovenske Istre in se popoldan sprostite ob morju! Izlet, kjer
boste pozabili na vsakodnevne skrbi!
Za jutranjo rekreacijo se bomo sprehodili po stari vaški poti in uživali v čudovitih
razgledih daleč stran od turističnega vrveža. Prijazni domačini nam bodo na stežaj
odprli vrata tradicionalne torkle (oljarne), kjer bomo okušali dobrote iz oljk in oljčnega
olja. Nikakor ne bomo zamudili niti raziskovanja ozkih kamnitih uličic v čudoviti vasici
Krkavče. Po odlični istrski »marendi« na eni od domačij, se bomo zapeljali do morja in
se sprehodili po romantičnih ulicah koprskega mestnega jedra. Po želji si bomo lahko
privoščili tudi kavico ali sladoled ob morju. Za avtentičen zaključek bomo naredili še
skok v deželo refoška in pri domačinih odkrivali vsebino vinskih sodov!

KULINARIČNI ZAKLADI SLOVENSKE ISTRE – DEŽELE TARTUFOV 
GRAČIŠČE (dom Šavrinke Marije) > očarljiva SMOKVICA (opcija Movraž) > ISTRSKO
KOSILO > mistični HRVOJI > avtentični ABITANTI > srečanje s TARTUFARJEM V VINSKI
KLETI ob degustaciji vin

Cena: od 32,90 € na osebo

Odpravite se na kulinarični izlet daleč stran od turističnega vrveža, v enega izmed
najbolj odmaknjenih kotičkov naše dežele. Doživite Istro kot je bila nekoč in odkrijte
skrivnosti dežele tartufov!
Zaradi odmaknjenosti so kraji skoraj v celoti ohranili kulturno dediščino. V zadnjih letih
tu domačini ponovno obujajo tradicionalno kmetijstvo in vinogradništvo. Presenečeni
boste nad tem koščkom Slovenije, nad spokojnostjo in čudovito naravo, nad vasicami
obdanimi v kamen ter prijaznimi domačini, ki vas bodo pogostili na svojih domačijah.

BISERI PIRANA IN OKOLICE 
SOLINE > KOSILO > PIRAN > NOVA VAS > PADNA > OBISK OLJARNE

Cena: od 25,90 € na osebo

Biser Slovenske Istre  Piran je svoj neusahljiv vir bogastva našel v solinah! Spoznajte
njegovo zgodbo ter se zapeljite v njegovo zaledje, med prijazne ljudi in istrske okuse!
Piran je eno najstarejših in za mnoge tudi eno najlepših slovenskih mest. Zaradi bližnjih
Sečoveljskih solin mnogi pravijo Piranu kar »mesto, ki je zraslo na soli«. V piranskem
zaledju se skrivajo istrske vasice, ki nas bodo očarale s svojo spokojnostjo. Tu nam
bodo domačini s ponosom pokazali staro vaško hišo  vaški muzej, zanimive freske,
zapeljali pa se bomo tudi v eno izmed tradicionalnih istrskih oljarn, kjer nam bodo
oljkarji predstavili predelavo oljčnega olja in nam gostoljubje izkazali z kozarčkom
domačega refoška ali malvazije.

IZLET V KOPER IN OKOLICO 
KOPER > kosilo > POMJAN S ŠAVRINKO > OBISK OLJARNE > SREČANJE Z VINARJEM IN
DEGUSTACIJA ISTRSKIH VIN

Cena: od 26,90 € na osebo

Spoznajte bogato zgodovinsko dediščino nekdaj beneškega Kopra, dotaknite se
morja in se naužijte istrskih dobrot prijaznih Šavrinov!
Po sproščenem dopoldanskem sprehodu po čudovitem koprskem mestnem jedru, si
bomo privoščili kosilo v tamkajšnji gostilni. Popoldne se bomo zapeljali v koprsko
zaledje med Šavrine in Šavrinke, med kamnite vasice. Najprej bomo obiskali Pomjan,
kjer nas bo sprejela Šavrinka v svoji noši in nam predstavila življenje v Istri nekoč in
danes. S prekrasnega razgledišča bomo ob lepem vremenu videli vse do Gradeža na
drugi strani tržaškega zaliva. Nato bomo obiskali oljarno, kjer bomo degustirali oljčno
olje in se srečali z vinarjem, ki nam bo dal na pokušino pridelek iz svojih sodov.
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PO NAJLEPŠIH ŠAVRINSKIH VASEH 
KOŠTABONA > TORKLA (oljarna) > KRKAVČE > istrsko kosilo > PADNA ali NOVA VAS >
POMJAN S ŠAVRINKO

Cena: od 25,90 € na osebo

Izlet po starodavnih istrskih vasicah, kjer dobimo občutek, da se je čas ustavil…
Sprehodili se bomo skozi štiri najlepše istrske vasice, katere kljub svoji majhnosti skrivajo
vsaka svoje skrivnosti. V teh krajih so doma tudi znani Primorci in veliki ljudje kot sta
pevka Elda Viler ter pokojni zgodovinar in pisec Alberto Pucer. Na izletu se bomo imeli
priložnost srečati z domačini ter spoznavali pristne okuse Slovenske Istre. Izlet, ki vas
zaradi čudovitih vasic in toplih src tukajšnjih domačinov gotovo ne bo pustil
ravnodušne…

KRAŠKI ROB – svet veličastnih utrdb in gradov 
SOCERB > PODZEMNA CERKEV ali ČRNI KAL > OSP > PODPEČ > ISTRSKO KOSILO >
HRASTOVLJE ali SMOKVICA > KUBED > SOČERGA

Cena: od 25,90 € na osebo

Pravljične vasice na kraškem robu so še posebej pristne. Zaradi svoje burne
zgodovine, veličastnih utrdb in čudovite narave so še kako zanimive!
Kraški rob je svet, kjer se srečata Kras in Istra, celinsko in submediteransko podnebje in
kjer se je dolga leta nahajala politična meja med Benečani in Habsburžani. Zaradi
burne zgodovine se po Kraškem robu razkazujejo ostanki številnih gradov in nekdanjih
utrdb. Danes je Kraški rob zaradi mogočnih sten ter neokrnjene narave zaščiteno
naravno območje. Vsemu temu pa svoj pomemben pečat dodajo še tipične vasice
in prijazni domačini.

IZLET V IZOLO IN OKOLICO – dežela ribičev 
STRUNJAN IN SOLINE > SREČANJE Z DOMAČINOM > istrsko kosilo > IZOLA > SREČANJE Z
RIBIČEM > OBISK VINARJA Z DEGUSTACIJO ISTRSKIH VIN

Cena: od 25,90 € na osebo

Zapeljite se z nami v Izolo in spoznajte njeno čudovito okolico z znamenito
strunjansko dolino in čudovitim podeželjem!
Izlet v Izolo in okolico bomo začeli odkrivati v Strunjanu, na meji med piransko in izolsko
občino. Po prijetnem sprehodu po čudovitem krajinskem parku bomo zavili še v soline.
Izola svoje ime dolguje podobi. Med sprehodom po starodavnem mestu se bomo
srečali z ribičem, ki nam bo s ponosom razkazal izolsko ribiško floto in nam razkril
skrivnosti ribiškega poklica. Utrip mesta bomo dodobra občutili na tipičnem kosilu v
središču ribiškega mesteca. Izlet bomo zaključili pri enem izmed istrskih vinarjev, kjer
bomo okusili žlahtno kapljico.

IZLET PO POTEH ŠAVRINK 
GRAČIŠČE (šavrinska marenda) > MOTOVUN > ŠAVRINSKA JUŽ'NA > SREČANJE S
ŠAVRINKAMI V KUBEDU > TRST

Cena: od 29,90 € na osebo

Zapeljite se skozi 3 države po poteh starodavnih trgovk Šavrink in spoznajte življenje
teh izjemnih žena!
Na izletu bomo spoznali kraje in ljudi, ki so povezani s tradicijo starodavnega
trgovanja ter s pomočjo potomcev Šavrink in Šavrinov v živo obudili nekatere
zabavne detajle iz življenja nekoč! Tako kot Šavrinke, se bomo tudi mi zgodaj zjutraj iz
Gračišča odpravili proti Motovunu in Buzetu. To so bila območja, kjer so Šavrinke
kupovale jajca. Od tam pa se bomo preko Kubeda, tako kot one nekoč, odpravili
nazaj proti Trstu. Za konec bomo naredili prijeten sprehod po mestu in si namesto
ocvrtih rib, ki so bile priljubljena jed Šavrink, privoščili kavico v eni izmed priznanih
tržaških kavarn.
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KRAS
ČUDOVITI KRAS  dežela pršuta, terana in poezije 
ŠTANJEL > SVETO > KRAŠKO KOSILO S POKUŠINO VIN > TOMAJ > PLISKOVICA >
KRAŠKI KAMNOSEK

Cena: od 28,90 € na osebo

Doživite pravljično pokrajino, kjer se suši pršut ter v sodih zori teran in kjer je vse
narejeno iz kamna... razen toplih src domačinov!
Na Krasu je krasno, pravijo Kraševci! O tem se boste prepričali, ko se boste z nami
sprehodili po kraških vasicah in občudovali pokrajino, ki vas očara na vsakem koraku.
Prepustite se nam, da vas zapeljemo na eno izmed kmetij, kjer boste okušali pristno
kraško kulinariko in kjer vas bo gospodar povabil v svoj "hram" na kozarček terana.
Kras je dežela, ki očara s svojo podobo, toplino in kulinariko.

KULINARIČNA PRAVLJICA NA KRASU  dežela pršuta, terana in poezije 
ŠTANJEL > OBISK BUTIČNE PRŠUTARNE > SVETO > KRAŠKA MALICA NA OSMICI z
degustacijo vin v vinski kleti > PLISKOVICA > KRAŠKA OBRT (SREČANJE S KAMNOSEKOM
IN ČEBELARJEM) > KRAŠKA VEČERJA NA IDILIČNI DOMAČIJI

Cena: od 42,90 € na osebo

V objemu pristnih kraških okusov in gostoljubnih Kraševcev boste pozabili na vsakdan
in sproščeno uživali v ambientu, ki ga na Krasu poznajo že stoletja. Pokukali bomo v
domačo pršutarno, kjer se pod skrbnim očesom gospodarja suši pravi kraški pršut ter
se sredi dneva ustavili na eni izmed osmic, kjer vam bodo s ponosom pokazali kje
zorijo najboljša kraška vina. Sprehodili se bomo po kamnitih kraških vasicah, pokukali
pod prste kraškemu kamnoseku ter pri čebelarju okušali znameniti kraški med. Dan pa
zaključili na domači večerji na idilični kraški domačiji.

VIPAVSKA DOLINA
KULINARIČNO DOŽIVETJE VIPAVSKE DOLINE 
SPREHOD OD REKI HUBELJ DO IZVIRA > VIPAVA > VIPAVSKA »MARENDA" > OBISK
SADJARSKE KMETIJE > vasica GOČE > VINSKA ZGODBA NA IDILIČNI DOMAČIJI

Cena: od 29,90 € na osebo

Začutite žlahtnost tukajšnje kapljice, sočnost vipavskih sadežev ter svežino kristalne
reke Hubelj. Doživite domačnost Vipavske doline – slovenske Trnuljčice, ki se prebuja.
Za rekreacijo se bomo najprej sprehodili do kristalno čistega izvira reke Hubelj in uživali
v neokrnjeni pokrajini daleč stran od turističnega vrveža (ogled izvira je možen tudi z
avtobusom). Ogledali si bomo slovenske »Benetke«  Vipavo in obiskali sadjarja z
navdihujočo zgodbo o družinskem podjetju. Vrhunec kulinaričnega doživetja bo
gotovo na idilični vipavski domačiji, ko nam bo "pojoči vinar" zaigral na kitaro in nas
povabil v staro obokano vinsko klet.

IZLET V ČUDOVITO VIPAVSKO DOLINO 
VIPAVA > GOČE > VIPAVSKO KOSILO S KOZARCEM VINA V KLETI > > IZVIR HUBLJA IN
STARA ELEKTRARNA > OBISK SADJARSKE KMETIJE Z DEGUSTACIJO

Cena: od 26,90 € na osebo

Izlet v Vipavsko dolino je popotovanje v deželo, ki je turizem še ni dodobra oplazil.
Zaradi tega je pokrajina ohranila svojo pristnost in očarljivost. Tukaj najdemo stare v
kamen obdane idilične vasice, ki kljubujejo času in prijazne domačine, ki nas vedno
znova očarajo s pristno vipavsko kulinariko, odličnim vinom ter domačim sadjem, ki je
ime čudovite pokrajine ponesel v svet. Na izletu spoznamo zakaj
pravijo Vipavi "slovenske Benetke", odkrivamo skrivnosti mistične vasice Goče in
okušamo pristno vipavsko kulinariko!
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PO SLEDEH ALEKSANDRINK 
TRST  okno v svet >SREČANJE S POTOMCEM ALEKSANDRINKE  spomini na mamo >
KRIŽ  dom najbogatejše Slovenke > KRAŠKO KOSILO > MUZEJSKA ZBIRKA >
EGIPČANSKI SARKOFAGI

Cena: od 29,90 € na osebo

Obiskali bomo kraje na Primorskem ki so tesno povezani z Aleksandrinkami, slišali
zgodbe in pripovedi o teh pogumnih dekletih in gospeh ter se srečali z ženskami, ki
danes ohranjajo spomin in dediščino Aleksandrink, na none, pranone,
svetovljanke…Srečali se bomo tudi s potomcem Aleksandrinke in prisluhnili njegovim
spominom na mamo…

BRKINI IN OKOLICA
KULINARIČNA PRAVLJICA V BRKINIH 
OBISK "BABIČINE" DOMAČIJE s peko kruha in etnološko zbirko > BRKINSKA SADJARSKA
KMETIJA > ARTVIŽE > EKOLOŠKA KMETIJA S PREDELAVO SUHIH MESNIN > EKOLOŠKA
SIRARSKA KMETIJA > vas PREM > BRKINSKA VEČERJA na turistični kmetiji

Cena: od 31,90 € na osebo

Razvajajte svoje čute s kulinaričnim izletom po neokrnjenih Brkinih, kjer boste
spoznavali tradicionalne brkinske okuse in prijazne domačine! Obiskali bomo različne
domačije in ekološke kmetije in okušali njihove domače proizvode (sir, sadje,
suhomesnate izdelke). Pobliže se bomo spoznali s peko kruha po starem in si privoščili
pravo brkinsko večerjo. Izlet bodo začinili čudoviti razgledi in zanimiva vas Prem s
srednjeveškim gradom. Toplina domačinov je tista, ki v tej precej manj turistično
poznani regiji, očara vsakega obiskovalca. Brkini se namreč šele v zadnjih letih
turistično prebujajo in so zaradi tega ena najbolj neokrnjenih, pristnih regij v Sloveniji.

IZLET V BRKINE – ZELENO OAZO SREDI KRASA 
ARTVIŽE (pokušina domačih brkinskih dobrot) > EKOLOŠKA SIRARSKA KMETIJA > PREM >
brkinsko kosilo > ILIRSKA BISTRICA > SADJARSKA KMETIJA

Cena: od 27,90 € na osebo

Brkini  zelena oaza sredi krasa vas bo presenetila s čudovito naravo, prijaznimi ljudmi
in domačimi dobrotami! Brkini zaradi svoje odmaknjenosti predstavljajo pravi turistični
biser. Po brkinskih slemenih se razprostirajo značilne vasice, na nekaterih vrhovih so se
ohranile nekatere srednjeveške grajske utrdbe. Na izletu se bomo sprehodili po prelepi
pokrajini in spokojnih vasicah ter se ustavili pri prijaznih ljudeh, kjer bomo poizkusili
proizvode njihovih kmetij! Zapeljali se bomo po znameniti slemenski cesti in se ustavili v
Kettejevi vasici Prem.

SKOZI KRAŠKO JAMO V NEOKRNJENE BRKINE 
SLIVJE > KRAŠKA JAMA »HUDIČEVA PREKAJEVALNICA MESA« > BRKINSKA SLEMENSKA
CESTA > brkinska marenda > vas PREM > POKUŠINA BRKINSKIH SADJARSKIH DOBROT

Cena: od 27,90 € na osebo

Skozi kraško jamo bomo stopili v neokrnjene Brkine, ki nas bodo očarali z neokrnjeno
naravo, pristno kulinariko in prijaznimi ljudmi! Jama » Hudičeva prekajevalnica mesa«
leži na meji med Krasom in Brkini. Gre za eno večjih, nekoliko manj poznanih kraških
jam. Po obisku kraškega podzemlja bomo pot nadaljevali po čudoviti slemenski cesti,
ki ponuja čudovito panoramo na okoliške kraje. Sprehodi po tipičnih brkinskih vasicah
ter okušanje domačih brkinskih dobrot bodo prijetno zaokrožili vsestransko okušanje
Brkinov.
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POTEPANJE PO DOLINI REKE REKE 
OBISK »BABIČINE« DOMAČIJE > MESTO MLINARJEV in ŽAG (Ilirska Bistrica)> STARA
DOMAČIJA OB VELIKI VODI > brkinska marenda > vas PREM > POKUŠINA BRKINSKIH
SADJARSKIH DOBROT

Cena: od 25,90 € na osebo

Odpotujte z nami v deželo "Velike vode" (reke Reke) in skupaj s prijaznimi domačini
občudujte čudovite kraje ob vznožju Brkinov! Tu teče najdaljša slovenska reka
ponikalnica  reka Reka. Tekom izleta bomo potovali ob njenem toku ter se ustavljali
na domačijah, kjer nam bodo prijazni domačini ponudili najboljše, kar ponujajo
tukajšnji kraji. Gotovo vas bo presenetil sprehod skozi Ilirsko Bistrico  mesto mlinov in
žag ter čudovita vasica Prem. Na sadjarski kmetiji bomo za zaključek pokusili tudi
sadjarske dobrote po katerih so tukajšnji kraji znani daleč naokoli.

NOTRANJSKA
ČUDOVITA NOTRANJSKA IN GORSKI KOTAR 
RAKEK > CERKNICA > BABNO POLJE > DOMAČE KOSILO > ČABAR IN PLEŠCE > ZAMOST
> DEGUSTACIJA SIROV

Cena: od 32,90 € na osebo

Gorski kotar in Notranjska sta pokrajini, ki se ju je množični turizem ognil v velikem
loku. Zaradi tega sta pokrajini ohranili čudovito naravo in svojo prvobitnost! Zapeljali
se bomo skozi osrčje Notranjske in spoznali zgodbo o presihajočem jezeru, čarovnicah
ter nekdanjem taboru na Cerknici. Obiskali bomo »najbolj mrzel« del Slovenije –
Babno polje! Popoldan bomo obiskali Gorski kotar, pokramljali z domačini in spoznali,
da se slovenska kultura ne konča tam, kjer se konča državna meja. Zapeljali se bomo
v zanimiv muzej, ki priča o prepletenosti kultur, pa do mlinov, kjer mlinski kamni še
vedno meljejo. Za konec nas bodo presenetili še sirarji z prvovrstnim domačim sirom…

GORIŠKA BRDA
BRIŠKA PRAVLJICA 
GONJAČE > KRAJŠI POHOD MED VINOGRADI > OBISK SADJARSKE KMETIJE
> ŠMARTNO > BRIŠKO KOSILO > DOBROVO > BILJANA (kulisa »Ene žlahtne
štorije«) > OBISK VINARJA Z DEGUSTACIJO VIN OB DOMAČIH MESNINAH

Cena: od 34,90 € na osebo

Sredi spokojnih Goriških Brd doživite okuse pravljične pokrajine, sprehodite se po
ozkih uličicah briških vasic ter zavijte s poti med vinograde!
Goriška Brda so najbolj sredozemski del Posočja. Pristni okusi (odlična briška vina,
oljčno olje, briško sadje), čudoviti razgledi, očarljive vasice na vrhovih gričev in
gostoljubni Brici so med seboj stkali pravo žlahtno štorijo! Vabimo vas, da sredi
spokojnih gričev doživite pristni utrip te pravljične pokrajine, se sprehodite po ozkih
uličicah briških vasic ter začutite, da čas tu teče počasneje!

IZLET V GORIŠKA BRDA 
SOLKANSKI MOST > skok v ITALIJANSKA BRDA > GONJAČE > DOBROVO > BRIŠKO
KOSILO > ŠMARTNO > OBISK pri BRIŠKEM SADJARJU ali VINARJU

Cena: od 27,90 € na osebo

Odpravite se z nami mimo Solkanskega mostu čez smaragdno Sočo v čudovita
Goriška Brda in okusite nepozaben dan pri prijaznih Bricih. Popotovanje po
gričevnatem svetu onkraj Soče in Sabotina vam bo razkrilo številne zgodovinske in
geografske skrivnosti tega območja, ki slovi kot bolj eksotična slovenska pokrajina.
Izlet se vam bo nepozabno vtisnil v spomin z obiskom čudovitih briških vasic, zaradi
odlične kulinarike ter okusnih domačih dobrot na sadjarski ali vinarski domačiji!
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PO POTEH ENE ŽLAHTNE ŠTORIJE 
GONJAČE > slikovita vasica ŠMARTNO > očarljiva BILJANA > BRIŠKO KOSILO >
DOBROVO > vožnja skozi KOZANO > VILA VIPOLŽE > grad GREDIČ > OBISK pri BRIŠKEM
VINARJU

Cena: od 29,90 € na osebo

Skupaj z nami se zapeljite po poteh trenutno najbolj priljubljene slovenske serije Ena
žlahtna štorija in jo doživite še v živo!
Zapeljali se bomo čez griče in doline in v živo podoživeli kraje Ene žlahtne štorije. Sredi
dneva si bomo privoščili briško kosilo, vsekakor pa Goriških Brd ne bomo zapustili brez
obiska vinarske domačije z dolgoletno tradicijo, kjer bomo razvajali naše brbončice z
odličnimi briškimi vini. Prisrčno in toplo vabljeni, da se nam pridružite na nepozabnem
doživetju!

DOLINA SOČE
IZLET OB SMARAGDNI SOČI 
SOLKANSKI MOST > KANAL OB SOČI > SOTOČJE IN NEMŠKA KOSTINICA > TOLMINSKO
KOSILO > DREŽNICA > KOBARID > SIRARNA z DEGUSTACIJO

Cena: od 31,90 € na osebo

Redko kdo ne pozna verza Simona Gregorčiča: »Krasna si, hči planin!«, ki je povsem
zaznamoval našo smaragdno lepotico. Soča je oblikovala čudovito dolino, katere
kraje in razglede občudujejo povsod po svetu. Mi bomo smaragdno Sočo doživeli v
tisti najlepši luči, saj se bomo zapeljali ob njenem toku ter se ob njej tudi sprehajali.
Obiskali bomo najbolj zanimive kraje Spodnjega Posočja ter v eni izmed sirarn
okušali domače sirarske proizvode ter spoznali zanimivo življenje tukajšnjih sirarskih
mojstrov. Sredi dneva si bomo privoščili domače tolminsko kosilo na eni izmed
turističnih kmetij z razgledom na tolminske planine.

ZAMEJSKA SLOVENIJA
TRST IN NAJLEPŠA MESTA TRŽAŠKE POKRAJINE 
OGLEJ ALI PALMANOVA > GRADEŽ > domače kraško kosilo > MIRAMAR > TRST

Cena: od 25,90 € na osebo

Prepričajte se zakaj se je Marija Terezija zaljubila v Trst in zakaj nas vedno znova
fascinirajo mesta ob tržaški obali! Užijte morski zrak v Gradežu, mestu na otočku z
očarljivimi mestnimi ulicami in trgi. Gotovo boste fascinirani nad renesančno utrjenim
mestom Palmanova ali nad znamenito Poponovo baziliko v Ogleju. Obiskali bomo
tudi romantični grad Miramar z eksotičnim vrtom. Med sprehodom po Trstu si bomo
na enem izmed trgov privoščili svetovno znano tržaško »kafe«. Tekom izleta nikakor ne
bo manjkala tipična kraška kulinarika s pokušino rujne kapljice v kraškem hramu.

NA IZLET K TRŽAŠKIM SLOVENCEM 
REPEN > KRIŽ > OBISK PRI SLOVENSKIH RIBIČIH > domače kosilo na tržaškem > TRST >
MUZEJ S SLOVENSKIM LJUDSKIM IZROČILOM > BAZOVICA

Cena: od 31,90 € na osebo

Pojdite z nami v tržaško zaledje s pretežno slovenskimi vasmi in se prepustite
zgodbam naših rojakov, ki v teh krajih že stoletja ponosno čuvajo slovensko besedo! 
Prepustite se zanimivim zgodbam o škedenjskih krušaricah, kruh katerih je jedla vsa
gospoda v Trstu. Pa slavnih o slovenskih tunolovcih, ki so bili eni najboljših ribičev tune
na svetu. Naši ljudje v teh krajih še danes s ponosom ohranjajo svoje stare običaje.
Ogledali in spoznali bomo Trst, ki je povezan s Slovenci in našo zgodovino ter vstopili v
tipično kraško hišo. Izlet nam bo zaradi zanimivih zgodb še dolgo ostal v spominu!
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IZLET PO POTEH SOŠKE FRONTE 
SABOTIN > GORIŠKO KOSILO > ŠTEVERJAN > OSLAVJE > vožnja skozi GORICO >
SREDIPOLJE > vožnja skozi DOBERDOB > ŠTIVAN (izvir reke Timave)

Cena: od 24,90 € na osebo

Na tem zanimivem izletu bomo obiskali kraje, ki so tesno povezani z boji na soški
fronti in tako počastili spomin na »veliko vojno«. Raziskovali bomo rove in kaverne na
Sabotinu, se zapeljali v italijanska Brda, kjer si bomo ogledali spomenik v Števerjanu in
kostnico v Oslavju ter se spustili v Gorico. V Sredipolju se bomo sprehodili skozi muzej
na prostem in občudovali bližnji spomenik  pokopališče, ki se razprostira čez celoten
grič nad Sredipoljem. Za konec se bomo zapeljali še skozi skozi Doberdob 
»slovenskih fantov grob« do Štivana, kjer si bomo v idiličnem okolju ogledali
zgodovinsko pomembno cerkvico in izvir reke Timave.

IZLET V BENEŠKO SLOVENIJO 
ČEDAD > STARA GORA > domače kosilo > TERSKE DOLINE > VAS BARDO

Cena: od 25,90 € na osebo

Zapeljite se v očarljivo dolino reke Ter in skupaj z nami spoznajte bisere Beneške
Slovenije! Bogata kulturna dediščina in močna prisotnost naših rojakov sta značilnosti
tukajšnjih prepletenih vasi in mest. Ogledali si bomo Čedad, ki je danes središče
Beneških Slovencev. Mimo stolnice in Langobardskega templja se bomo podali čez
Hudičev most proti romarskemu središču Stara gora, od koder seže prekrasen pogled
na Benečijo. Za tem nas bo pot odpeljala v svet dolin ob rekah Nadiža in Ter, kjer
bomo skupaj odkrivali bisere Beneške Slovenije. Srečali se bomo z enim izmed najbolj
vidnih in aktivnih Beneških Slovencev in si ogledali vaški etnografski muzej.

AVTENTIČNO DOŽIVETJE REZIJE 
PUŠJA VAS > RAVANCA > SREČANJE Z REZIJANI > REZIJANSKO KOSILO > SOLBICA >
OBISK MUZEJA REZIJANSKIH POKLICEV

Cena: od 34,90 € na osebo

Rezija  pravljična dolina očara vsakega obiskovalca s svojo naravo, zgodovino,
posebno govorico Rezijanov in drugimi edinstvenimi lepotami! Rezija leži pod
Kaninom na severovzhodnem delu Furlanije Julijske Krajine. Posebna govorica
Rezijanov je le eden izmed zaščitnih znakov prelepih rezijanskih vasi. V dolini Rezije živi
nekaj več kot 1300 prebivalcev, porazdeljenih v pet glavnih naselij: Bila, Ravanca,
Njiva, Osojane in Solbica. Večino teh krajev bomo obiskali in se srečali z domačini 
Rezijani.

POTEPANJE PO ALPSKI TROMEJI 
BAŠKO JEZERO > ZILJSKA DOLINA > TRBIŽ > OVČJA VAS > MANGARTSKA JEZERA >
POZNO SLOVENSKO KOSILO

Cena: od 26,90 € na osebo

Potepanje po alpski tromeji je popotovanje v svet čudovitih jezer, dolin, mogočnih
vrhov in idiličnih vasic. To so kraji, kjer smo Slovenci pustil svoj močan pečat!  Skozi
karavanški predor se bomo zapeljali na Avstrijsko Koroško, kjer bomo obiskali Baško
jezero ter nadaljevali našo pot v Ziljsko dolino, kjer bomo prisluhnili zanimivim
zgodbam o Slovencih v teh krajih,... Iz Avstrije bomo prestopili v Italijo, kjer bomo
obiskali Trbiž, mesto na tromeji ter nekoč najbolj slovensko kanalsko vas  Ovčjo vas.
Pred zaključkom bomo obiskali še čudovito Mangartsko jezero  ogledalo julijskih
vršacev. Izlet bomo sklenili s poznim kosilom na slovenski strani.
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IZLET NA AVTRIJSKO KOROŠKO – ZIBELKO SLOVENSTVA 
CELOVEC > KRNSKI GRAD > GOSPA SVETA > VOJVODSKI PRESTOL > ŠTALENSKA GORA
> pozno slovensko kosilo

Cena: od 26,90 € na osebo

Pravijo, da se mora vsak Slovenec povzpeti na Triglav… Vsaj tako močan narodni
simbol pa je tudi Knežji kamen, Gosposvetsko polje, Vojvodski prestol… To ter še
mnogi drugi so simboli slovenstva, pomniki in mejniki našega obstoja in ponosa, ki jih
bomo obiskali na našem potepanju po Koroški – zibelki slovenstva…

ISTRA IN KVARNER
IZLET V SRCE ISTRE – med Buzetom in Gračišćem 
BUZET > MUZEJ ISTRSKE KULTURNE DEDIŠČINE (opcija: BERAM) > DRAGUĆ > ISTRSKO
KOSILO V ISTRSKI NOŠI IN OB GLASBI > GRAČIŠĆE

Cena: od 25,90 € na osebo

Obiščite "srce" istrskega polotoka in z nami spoznajte romantična mesteca, ki se
bohotijo na tukajšnjih gričih ter poizkusite dobrote gostoljubnih Istranov!  Pot nas bo
vodila v samo srce Istre, kjer ne poznajo turističnega vrveža iz obalnih mest. Ob
spremstvu domačina bomo začutili Istro, kot je bila nekoč. Buzet, Draguć in Gračišće
so kraji, katere poznajo samo tisti najbolj strastni raziskovalci istrskega polotoka. Muzej
starih istrski obrti nas bo popeljal daleč nazaj v zanimivo preteklost. Tisti pravi »istrski
duh« nam bo pričaralo tipično istrsko kosilo na eni izmed turističnih kmetij.

PRAVLJIČNA ISTRA – mesta ob dolini reke Mirne 
ROČ – HUM – istrsko kosilo  MOTOVUN z degustacijo tartufov  pravljični GROŽNJAN

Cena: od 25,90 € na osebo

Zapeljite se z nami do mest, ki naj bi jih po legendi gradili velikani, spoznajte
skrivnosti staroslovanske pisave ter uživajte ob istrski kulinariki... Tekom našega izleta
bomo obiskali prastara istrska mesteca, kjer so še danes lepo ohranjena srednjeveška
obzidja, kamnite cerkvice s skrivnostnimi freskami, ozke tlakovane uličice, zanimive
palače... Vstopili bomo v pravljični svet kamnitih hiš in čudovitih razgledov ter se
poglobili v legende o velikanih, ki naj bi ta mesteca zgradili. Med istrskimi velikani je
najbolj poznan Veli Joža iz Motovuna. Med izletom ne bomo zamudili niti postanka v
tipični istrski konobi s pristno domačo kulinariko ter degustacije izdelkov iz tartufov!

NAJLEPŠA MESTA JUGOZAHODNE ISTRE – od Rovinja do Pule 
romantični ROVINJ > skrivnostni DVIGRAD > istrsko kosilo > očarljivi VODNJAN >
starodavna PULA ali SVETVIČENAT

Cena: od 25,90 € na osebo

Sprehodite se skozi najlepša mesta jugozahodne Istre in ugotovite zakaj so tej kraji
tako opevani vse iz časa antike. Jugozahodni del Istre je v poletnih mesecih poln
turističnega vrveža, zato ga je najlepše obiskati v spomladanskih ali jesenskih mesecih.
Romantični Rovinj, skrivnostni Dvigrad, očarljivi Vodnjan, starodavna Pula ali
Svetvinčenat so mesta, ki navdušujejo z izredno bogato zgodovino, krasnimi motivi za
ljubitelje fotografije in s skrivnostnimi legendami. Sredi dneva se bomo ustavili na bližnji
turistični kmetiji, kjer nas bodo sprejeli gostoljubni gospodarji in njihov osliček »ðildo«.
Sredi idiličnega ambienta nam bodo postregli s specialitetami.
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ČUDOVITA ISTRA – med Bujami in Novigradom 





čudovite BUJE in pokušina tartufov > OGLED STARE TORKLE > DEGUSTACIJA
OLJČNEGA OLJA > skrivnostno ZAVRŠJE > domače kosilo na istrski kmetiji > NOVIGRAD

Cena: od 25,90 € na osebo

Odkrivajte najbolj skrite kotičke v spremstvu vodnika domačina in razvajajte
brbončice s pristno istrsko kulinariko! Obiskali bomo Buje, na zanimivih postankih
bomo okušali izdelke iz tartufov, oljčno olje in si ogledali staro torklo ter tradicionalno
istrsko hišo. Nekaj deset minut vožnje na območje, ki bi mu lahko rekli “konec sveta in
še malo naprej” bomo uzrli mistično in zapuščeno Završje. Kraj navdušuje z ohranjeno
arhitekturo in obzidjem ter viharno zgodovino. Marsikomu bodo šle dlake pokonci ob
sprehodu po zapuščenem mestecu nad dolino Mirne. Sredi dneva bo čas za
domače kosilo na istrski kmetiji. Na koncu bomo naredili še skok k morju v Novigrad.

ČUDOVITA MESTA KVARNERJA 
REKA (opcija: TRSAT) > OPATIJA > istrsko kosilo > LOVRAN > PLOMIN (opcija: Labin)

Cena: od 24,90 € na osebo

Čudovit izlet ob vzhodni obali Kvarnerja, kjer se bomo ustavili v najlepših obmorskih
krajih: Reki, Opatiji, Lovranu in Plominu! To so kraji z zanimivo zgodovino in prekrasnim
razgledom na kvarnerske otoke. Ogledali si bomo vse glavne znamenitosti tega
območja. Sredi dneva se bomo okrepčali v eni izmed tamkajšnjih konob. Namesto
Lovrana lahko obiščemo tudi Labin, ki je skozi zgodovino veljal za središče vzhodne
Istre. Po želji pa lahko v program vključimo tudi obisk Trsata.

Z LADJICO PO HRVAŠKI ISTRI 
POREČ > ROVINJ > kosilo na ladjici > LIMSKI KANAL > (VRSAR) > POREČ

Cena: od 29,90 € na osebo

Nepozaben izlet z ladjico med najlepšimi obmorskimi mesti! Na izlet se bomo
odpravili z ribiško ladjico, ki je danes prirejena za prevoz potnikov. Pot nas bo peljala
do najlepših obmorskih istrskih mest ter znamenitega Limskega kanala. Tekom izleta si
bomo vzeli tudi čas za postanek v Rovinju in Vrsarju. V Rovinju nas bo po želji pričakal
vodnik  domačin, s katerim si bomo ogledali vse skrite lepote tega romantičnega
obmorskega mesta. Medtem nam bo naš kapitan na ladji pripravil pravo ribiško
kosilo.

Z LADJO NA GOLI OTOK 
KRK > RIBIŠKA MALICA > GOLI OTOK > ribje kosilo na ladji > SV. GRGUR > OTOK GALUN
> KRK

Cena: od 39,90 € na osebo

Prijetna in zanimiva vožnja med otoki, ki so zaznamovali usodo mnogih ljudi. Najprej
bomo odpluli proti Golemu otoku, ki je vse do leta 1989 služil kot zapor za politične
zapornike. Sledil bo zanimiv ogled otoka v spremstvu lokalnega vodnika. Nato bomo
zapluli proti otoku Sv. Grgur, ki se ponaša s strmimi klifi, bunkerji, ki so jih gradili
zaporniki. Prijazna posadka nam bo med izletom postregla z odličnim kosilom, zjutraj
pa pripravila pravo ribiško »marendo«. Z ladjico bomo zapluli tudi mimo majhnega
otoka Galun, kjer se nahaja velika kolonija galebov.

ODKRIVANJE KVARNERJA Z LADJO: KRK – RAB PAG 
KRK > ribja malica > RAB > morsko kosilo na ladji > PAG > KRK

Cena: od 39,90 € na osebo

Odkrivajte najlepše kotičke Kvarnerja z ladjo in si privoščite nepozaben morskih
oddih! Kvarner obsega veliko število otokov in nešteto majhnih otočkov, ki vabijo s
svojimi prelepimi plažami, starodavnimi mesti in naravno dediščino. Z ladjo bomo pluli
med otoki Krk  Rab  Pag in obiskali nekaj najlepših kotičkov. Med izletom bomo v
spremstvu vodnika raziskovali staro mesto Rab, majhno mestece Lun na Pagu in videli
najstarejše oljke na Jadranu. Med uživanjem na morju vam bo posadka postregla z
morskimi dobrotami.
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BRIONI IN PULA 
BRIONI > KOSILO > PULA

Cena: od 45,90 € na osebo
Prelepa in ohranjena narava, jeleni, ki se prosto pasejo po prostranih livadah,
zanimiva arhitektura in duh Maršala Tita... Brioni in Pula vas bosta prepričala z
lepotami in s svojo bogato zgodovino! To je izlet v objemu blage mediteranske klime,
kjer uspeva 680 avtohtonih in eksotičnih rastlin in kjer se na livadah pasejo lopatasti
jeleni, mufloni, zebre in druge eksotične živali. S turističnim vlakom se bomo popeljali
po Brionih, uživali ob pogledu na številne rastline in živali, arheološke izkopanine ter
razstavo "Tito na Brionih". Popoldan ne bomo zamudili kosila v eni izmed prijetnih
gostilnic ter zanimivega sprehoda po Puli...

Programi v katalogu vključujejo: najmanj en obrok, vse oglede, predvidene vstopnine, predvidene
degustacije, predvidena srečanja z domačini, strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše
odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

Več informacij: 05 611 79 62, 031 337 339, info@autentica.si, www.autentica.si
Z nakupom naših izletov pomagate manjšim lokalnim
pridelovalcem, kmetijam, društvom in posameznikom!
S tem pomembno prispevate h krepitvi lokalne
skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila!

V agenciji Autentica se trudimo, da smo z destinacijo na kateri delujemo čim tesneje
povezani. Po duši smo naravovarstveniki, imamo radi lokalno pridelano hrano in smo
ljubitelji tradicije! Zato bi radi, da se čudovita narava ter posebnosti našega podeželja, mest
in vasi ohranjajo!
V našo ponudbo smo zato vključili manjše ponudnike, take ki svojo dejavnost opravljajo s
srcem ter na okolju prijazen način! V svojo ponudbo vključujemo tudi društva in
posameznike, ki se trudijo ohranjati kulturno dediščino, skozi obnovo domačij, ohranjanja
starih običajev, plesa, petja, obnovo starih orodij, glasbil in drugega.
Vse naše izlete tudi vodijo vodniki-domačini, ki poznajo obiskane kraje do potankosti in vas
še dodatno zabavajo z lokalnimi anekdotami in zgodbami.
Zaradi tega vam lahko s ponosom povemo, da skupaj z vami posredno in neposredno
pomagamo lokalnim skupnostim, saj z nakupom naših izletov tudi vi pomagate manjšim
lokalnim pridelovalcem, kmetijam, društvom in posameznikom! S tem pomembno prispevate
h krepitvi lokalnih skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila!
Naši izleti so torej »avtentični izleti«, ki jih prepoznate po naši blagovni znamki »Autentica«!
Vabimo vas, da skupaj spodbujamo razvoj podeželja in negovanje slovenske tradicije na
nepozabnem izletu po Primorski, Istri in zamejstvu!

Ekipa Autentice
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