Krožek : IZ SLOVENSKE PRETEKLOSTI –
EKSKURZIJA v slovensko ISTRO (Obala in zaledje)
V soboto, 18. maja 2019 bomo izvedli ekskurzijo v slovensko Istro (Obala in zaledje)
v okviru krožka Iz slovenske preteklosti.
Pot nas bo vodila iz Maribora mimo Celja, Ljubljane in Postojne v Istro. Prvi postanek
z ogledom bo v Hrastovljah, istrski vasici z znamenito taborsko cerkvijo Sv. Trojice v
kateri so freske iz 15. stoletja – mrtvaški ples. Pot bomo nadaljevali proti Ankaranu in
Hrvatinom (Miljski hrib), kjer bomo nagrajeni s čudovitim pogledom na Tržaški in
Koprski zaliv. Začetek slovenske obale si bomo ogledali pri Lazaretu na slovensko –
italijanski meji in se seznanili z njeno določitvijo. Spoznali bomo dvojezičnost
območja, na katerem bomo doživeli zanimivosti ekskurzije. Nadaljevali bomo v
Koper, kjer bo postanek. Sprehodili in ogledali si bomo središče mesta: Titov trg s
stolnico (največja cerkev v državi), pretorska palača, loža, Univerza na Primorskem,
luka, Pokrajinski muzej, staro pristanišče…. Nadaljevali bomo v Izoli, kjer sledi
postanek in ogled mesta: Benečanka, cerkev Sv. Mavra… Nato sledi postanek in
ogled mestnih znamenitosti Pirana: Tartinijev trg, cerkev Sv. Jurija, srednjeveško
obzidje, Pomorski muzej, akvarij, pristanišče… Mimo Portoroža in Lucije (ogled iz
avtobusa) se bomo odpeljali do Seče in Sečovelj (soline) do slovensko- hrvaške
meje, kjer se 46 km dolga slovenska obala konča. Spoznali bomo problematiko meje
med državama. Vožnjo bomo nadaljevali vzdolž meje med mejnima prehodoma
Sečovlje in Dragonja proti Kopru. Nato sledi povratek po avtocesti proti Mariboru.
Morebiti sledi še kakšno presenečenje na poti…
Predviden čas ekskurzije med 6.00 (odhod) in 21.00 (prihod).
Predvidena cena (okvirno): do 40 € (prevoz, avtocesta, parkirnine, vstopnine).
Število udeležencev : največ 40 in trije spremljevalci.
Predhodno bomo imeli dva sestanka, na katerih vas bomo seznanili o področju, ki ga
bomo obiskali, o posameznih znamenitostih in osebah, na katere morate biti pozorni
in kjer boste dobili vse informacije o ekskurziji. O datumih boste obveščeni naknadno
in pravočasno. Trajanje ekskurzije s sestankoma: 20 ur, ki jih lahko uporabite tudi
kot primanjkljaj ur pri interesnih dejavnostih. Prisotnost je obvezna na
sestankih in ekskurziji.
Rok za prijavo in plačilo: do četrtka, 9. maja 2019.
Hrana in pijača sta ta dan iz nahrbtnika. Vabilo velja dijakom vseh programov
naše šole.
Maribor, 11. 4. 2019

Organizacija in izvedba ekskurzije
Albin Regvat

