DRUŠTVO UPOKOJENCV SEŽANA
VABI NA

DVODNEVNI IZLET PO
SLAVONIJI
v soboto 22. in nedeljo 23. aprila 2017
Z ODHODOM Z AVTOBUSNE POSTAJE SEŽANA OB 4.30 URI
PROGRAM:

1.dan: ĐAKOVO – KMETIJA LIPICANCEV – VINSKA CESTA KNEŽEVI VINOGRADI – KLET BELJE - OSIJEK
– ETNO SELO KARANAC – VALPOVO
Odhod iz Koprive ob 4:00 uri. Vožnja po avtocesti proti Zagrebu z vmesnimi postanki do Đakova. Ogled katedrale J.J.
Strossmayer-ja, škofa in enega največjih hrvaških prosvetljencev, najstarejšo teološko fakulteto na Hrvaškem, korzo,
cerkev »Vseh svetih« - edinstvena cerkvica, ki združuje katoliško in islamsko arhitekturo. Pri Đakovem bomo obiskali
kmetijo lipicancev in žrebčarno, kjer žrebeta vzgajajo za paradno jahanje. Sledi bogato kosilo v bližnji restavraciji.
Vožnjo nadaljujemo po vinski cesti največjega kompleksa vinogradov na Hrvaškem, v lasti vinske kleti Belje.
Degustacija treh vrst vina v njihovi kleti. Ogledali si bomo Etno vasico Karanac, ki se ponaša s prestižno nagrado
Hrvaške turistične skupnosti – destinacija leta. V Baranjski hiši nas bodo razvajali z okusnimi jedmi izpod peke. Za
prijetno vzdušje pa bodo poskrbeli tamburaši. Spanje v bližnjem hotelu Vila Valpovo - 4*.
2.dan: OSIJEK - GROFOVSKA ZGODBA NAŠIC – KMEČKI MUZEJ NAŠICE – ZASEBNI ŽIVALSKI VRT SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja v Osijek. Sprehod po mestu in ogled številnih zanimivosti, med katerimi izstopa Trdnjava, ki je pod
UNESCO-vo zaščito. V Trdnjavi bomo izvedeli, zakaj je Osijek zgrajen prav na tem mestu in kako so uspeli premagati
Osmanske sile po 150 letih turške okupacije. Sledi ogled največje cerkve na Hrvaškem – katedrale Sv. Petra in Pavla.
Po ogledu bo nekaj prostega časa. Na poti proti Našicam obiščemo še zasebni živalski vrt. Videli bomo leve, ponije,
medvede, orle, volkove, kače. Kosilo v izvrstni restavraciji v Našicah. Sledi ogled Našic in cerkve Sv. Antona
Padovanskega iz 13. stoletja, dvorec Pejačević (dom slavonskih vladarjev - grofov Pejačević). Sprehod skozi prvi
zaščiteni parkovni spomenik na Hrvaškem. Obiskali bomo še kmečki muzej, kjer bomo izvedeli več o dveh hrvaških
banih. Obisk Vukovarja, nato proti Sloveniji, kamor je predviden prihod do 24:00 ure.

Prijave in vplačila 135,00 EUR na osebo sprejemamo do zasedbe prostih mest na avtobusu,
v pisarni DU Sežana, Ivana Turšiča 8, Sežana, ob ponedeljkih in sredah med 9.00 in 12.00 uro.
Avtobus bo pobiral udeležence v Koprivi ob 4.00 uri, v Skopem ob 4.05 uri, v Dutovljah ob
4.10 uri, v Tomaju ob 4.15 uri, v Križu ob 4.20 uri in v Šmarjah ob 4.25 uri.
Odhod iz Sežane ob 4.30 uri.

Želimo vam prijetno potovanje!

