
 

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO  SV. PRIMOŢ NA POHORJU – ŠENTJANŢ NAD DRAVČAMI       

ORGANIZIRA 

 

  EENNOODDNNEEVVNNII        IIZZLLEETT    
»Skozi starodavni Piran do idiličnih istrskih vasic v zaledju« 

 

v  soboto, 25.9.2010    

  
 

Program: 

 Odhod avtobusa izpred gostilne Prodnar ob 5:00 uri 

 Na poti proti Slovenski  Istri si bomo privoščili krajši postanek za zajtrk, ob 9:00 uri se nam v 

Kopru pridruţi lokalni vodič. 

 Piran – starodavno mesto, ki je zraslo na soli: Skozi mesto roţ – Portoroţ se bomo zapeljali v 

Piran, kjer si bomo ogledali staro mestno jedro, najpomembnejše palače, Tartinijev trg, Piransko 

obzidje, Prvomajski trg, Minoritski samostan…  

 Istrska malica na turistični kmetiji: Zapeljali se bomo v zaledje Slovenske Istre, kjer bodo na eni 

izmed turističnih kmetij poskrbeli za prijeten počitek in polnjenje naših baterij in nam postregli s 

pravo istrsko malico       ( istrska mineštra – bobiči s klobaso in domačim kruhom) .  

 Krkavče- oljarna, vas in vaški muzej: Krkavče so ena najlepših vasi v Slovenski Istri. Ponaša se s 

skrivnostnim kamnom – po nekaterih izročilih naj bi bil pogansko znamenje. Ogledali si bomo tudi 

oljarno, poizkusili ekstra deviško olje ter imeli moţnost nakupa. Sprehod po vasi bomo zaključili 

pri cerkvi svetega nadangela Mihaela. 

Obisk Krkavč bo zaključili v »ţivem Muzeju«, kjer nas bo sprejela Šavrinka v pravi istrski noši ter 

nam s koščkom kruha namočenega v »istrsko supo« ter kozarčkom vina in vode zaţelela 

dobrodošlico. 

 Marezige- pokušina istrskih vin v centru dežele refoška: Pot nas bo nadalje vodila v zibelko 

deţele refoška – vas Marezige. V vasi deluje več priznanih vinogradnikov in z enim od njih se 

bomo tudi srečali. Z veseljem nam bo predstavil svoj kraj in nas peljal v Mareţgansko kanavo - 

center tamkajšnjih vinogradnikov. Po ogledu bomo poizkusili tudi nekatera izmed njegovih vin ter 

domače oljčno olje. Imeli bomo tudi moţnost nakupa.  

 Pozno kosilo na kmečkem turizmu Mesec na Zaplani pri Vrhniki: potepanje po Slovenski Istri 

zaključimo in se na poti proti domu ustavimo na Zaplani, kjer nas bo v Gostišču Mesec čakalo 

pozno kosilo. Postregli nam bodo z dobro domačo hrano in poskrbeli, da se bomo lahko še nekaj 

čas  druţili ter uţivali ob dobri domači kapljici. 

 Prihod domov v poznih večernih urah… 

*  *  * 

 
 

Prispevek, KI SE PLAČA OB PRIJAVI, znaša        

o za člane društva 25,00 €  

o za nečlane 45,00 €. 

 
 

V ceno je vključeno:  

- prevoz  

- zajtrk,  istrska malica in kosilo 

- ogledi  po programu ( oljarna,vinar, »ţivi muzej«…) 

- degustacije domačih istrskih vin in oljčnega olja 

- strokovno vodenje. 

 

Prijave in plačila: 

      Majda Poročnik – osebno ali tel. 040 572 208  ali  tsd.primoz.sentjanz@gmail.com 
 

- do zapolnitve mest na avtobusu oz. NNAAJJKKAASSNNEEJJEE    DDOO    NNEEDDEELLJJEE      1199..99..22001100  ! 
 

VZEMITE SI ČAS, DA SKUPAJ PREŽIVIMO LEP JESENSKI DAN !!! 

mailto:tsd.primoz.sentjanz@gmail.com

