Velikonočni vikend na Krasu z MALIM KRAŠKIM MARATONOM
za individualne goste
Datum: 26. – 28. 3. 2016
Čas za prijavo: do 6. marec, 2016
Pridružite se nam na največji športni prireditvi na Krasu, na 16. Malem kraškem maratonu, ter skupaj
z nami odprite tekaško sezono v Sloveniji. Velikonočni vikend pa začinite z obiskom največjih
turističnih znamenitosti Krasa, ter se prepustite čarom Krasa ob kulinaričnih pokušinah.
Sprehodite se skozi znamenito Jamo Vilenico, obiščite prenovljene komplekse najstarejše kobilarne na
svetu, ki kontinuirano vzreja isto pasmo konj, Kobilarne Lipica. Zapeljite se po Živem muzeju Krasa s
kolesom, ali pa se podajte na organizirane pohode po Krasu. Doživite kraško gmajno na Pepinem
kraškem vrtu in okusite kraška žganja. Začutite vinsko klet na Kraški vinski cesti s pokušino vin, ter
okusite kraške suhe mesnine ob ogledu pršutarne.
VELIKONOČNI PAKET VKLJUČUJE:












ogled Jame Vilenica,
ogled Kobilarne Lipica,
obisk z degustacijo v vinski kleti,
ogled Pepinega kraškega vrta,
startnino za Mali kraški maraton,
obisk pri čebelarju z degustacijo kraškega medu,
tipična kraška večerja,
velikonočni pohod po Pliskini učni poti,
nočni pohod na Kokoš z baklami,
kolesarski izlet v Živi muzej Krasa,
zemljevid Krasa in Brkinov.

CENA PAKETA: 74,00 EUR
Čas za prijavo: do 6. marec, 2016
Prijave in dodatne informacije: Zavod ŠTIP, TIC Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
tic.sezana@visitkras.info ali 05 731 01 28, www.visitkras.info
Doplačilo:

V ceno ni vključeno

2x Nočitev na skupnih ležiščih v Hostlu
Pliskovica 28,00 EUR/osebo
Ali
2x Nočitev v dvoposteljni sobi na turistični
kmetijini*** 48,00 EUR/osebo

Minimalno število udeležencev: 2 osebi.

Organizator: Zavod ŠTIP, Kosovelova 5, 6210 Sežana







turistična taksa 1,27€/osebo/dan
pijače pri obrokih
izleti in druge storitve po osebnih naročilih
doplačilo za 1 poseljeno sobo, 9,00€ na dan.
prevoz

Prepustite nam skrb za organizacijo, uro in dan
ogleda, pa si lahko izberete sami. Nekatere
aktivnosti imajo vnaprej razpisano čas ogleda
oziroma poteka.

