ROMANJE V MEĐUGORJE
IN PLITVIČKA JEZERA
ODHOD: 30.6.2012 – 1.7.1012

1. DAN: Vipava – Meñugorje
Odhod iz Vipave bo predvidoma okrog polnoči. Sledi vožnja do Meñugorja z vmesnimi
postanki. Prihod v Meñugorje v jutranjih urah, kjer bo ogled Križavca ter sprehod do Crnice
in postanek v svetišču Meñugorja. Križavec je nekaj sto metrov visok kamniti hrib, kjer
poteka križev pot z 14 postajami. Križavec ponuja prelep razgled na Meñugorje v ozadju
Dinarske alpe, zahodno pa na prelepo gorsko verigo Bikovo, jugovzhodno pa Čapljina in
dolina Neretve. Do Crnice vije pešpot, kjer se je otrokom prikazala Marija, tu zdaj stoji njen
kip. Ob vzpenjanju na Crnico se običajno moli rožni venec. V Meñugorju bo tudi sveta maša.
V večernih urah pa nastanitev v penzionu (hotelu), večerja in nočitev.

2. DAN: Meñugorje – Plitvička jezera – Vipava
Zajtrk in nato odhod po dalmatinski avtocesti z vmesnim postankom na postajališču Krka, ki
ponuja prelep pogled na kanjon reke Krke. Ter nato vožnja do Plitvičkih jezer. Plitvička
jezera so najbolj poznan in zaščiten narodni park v Hrvaški. Sestavlja jih 16 jezer, ki so med
seboj povezana ter številni prelepi slapovi obdani z obsežnimi bukovimi gozdovi. Jezera so
razdeljena na Zgornja, ter Spodnja jezera, najvišje je Pošćansko jezero, najnižje pa
Novakovića Brod. Park ponuja številne sprehajalne steze in poti ter lesen mostičke, slednji so
dvignjeni nad površino jezer in povezujejo obalo. Kar obiskovalcem omogoča, da lahko
uživajo v lepoti in miru tega prekrasnega in edinstvenega naravnega pojava. Po ogledu parka
sledi vožnja proti domu, in prihod v Vipavo v poznih večernih urah.
CENA POTOVANJA NA OSEBO:
130 EUR ( minimalno 50 plačanih potnikov na avtobusu)
Cena vključuje: ( nočitv v hotelu *** s pol penzionom (zajtrk in večerja), avtobusni prevoz z turističnim
avtobusom (Avrigo Tours NG), vodenje z registriranim slovenskim vodičem in turistično skupinsko zavarovanje
za tujino)

Prijave in akontacija (50 €) do sredine meseca junija 2012!

Več informacij dobite na:

031/308-599 - Dejan ali dejankrn@gmail.com
Organizator potovanja je turistična agencija Kompas – Ajdovščina.
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