OBVESTILO O POTOVANJU:

BRIONI
Le še nekaj dni nas loči od odhoda na Brione. S tem obvestilom vam posredujemo še zadnje
informacije in napotke, brez katerih skorajda ne morete na pot.

PREVOZNIK: IZLETNIK CELJE
VODNIK: SOFIJA MARDJONOVIČ
ODHOD AVTOBUSA: petek, 05.06.2015 z odhodnih mest:
• MARIBOR, GLAVNA AP ob 05:00
• CELJE, Dvorana Zlatorog, ob 05:45
• LJUBLJANA, Dolgi most ob 06.45
• KOPER, GLAVNA AP ob 08:15
PROGRAM:
Odhod avtobusa in pobiranje potnikov po odhodnih mestih. Vožnja z vmesnimi postanki v
smeri Kopra, Sečovelj ter po hrvaški avtocesti do Fažane. Vkrcanje na ladjico in plovba v
nacionalni park Brioni.
• IZLET VELIKI BRION (plovba + vlak + sprehod): 10.-14.00 ure
Plovba nazaj v Fažano in vožnja proti Vodnjanu, ki slovi po cerkvi z najvišjim zvonikom v
Istri. Cerkev sv. Blaža je znana daleč naokoli tudi po sakralni posebnosti, saj so v njej na
ogled številne relikvije in neiztrohnjena telesa svetnikov, ki se imenujejo tudi "Vodnjanska
sveta telesa"(Corpi Santi). Med njimi je telo svete Nikoloze, ki je najbolje ohranjena mumija v
Evropi. Bioenergetiki so odkrili, da je moč izmeriti močno žarčenje okoli telesa v premeru 32
m. Pravijo, da se je v njeni bližini potrdilo 50 čudodelnih ozdravitev. O navedenem se boste
lahko sami prepričali med ogledom, hkrati pa bomo prisluhnili zanimivi razlagi.
• VODNJAN 15.-16.00 ure
Po ogledu se bomo odpravili proti Sloveniji, vmes postanek za večerjo:
• VEČERJA: KONOBA PJERO MOMJAN 17. -20.00 ure
Predviden povratek v večernih urah.
Cena vključuje: strokovno vodenje izleta, vožnjo z ladjico na Brione in ogled otoka Veliki Brion z
lokalnim vodnikom, ogled Vodnjana in mumij v cerkvi Sv. Blaža, večerjo, zunanji ogledi po
programu, organizacija izleta, ddv
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Prijetno potovanje vam želi
Kolektiv turistične agencije OREL CELJE!
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