
 

Kraigherjeva ulica 19/a, 2230 Lenart v Slov. gor. 
telefon: 02 7206 615, mobilni tel.: 041 708 472 
 
Pri Lenartu, 31.07.2020 
Št. dopisa:   510 /2020 
 
Članom Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart 
v vednost  
 

VABILO 
na jesensko strokovno ekskurzijo OOZ Lenart 

Potep po Krasu in Soški dolini od 9. do 10. oktobra 2020 
 

   
              Jama Vilenica                                         Soča                                        Log pod Mangrtom 
 
(Vir fotografij: Wikipedija) 

 
 
1.dan:     petek, 9. oktobra 2020:    LENART – VILENICA – SEŽANA – ŠTANJEL – SOŠKA DOLINA  
 

 Odhod avtobusa ob 6.00 uri izpred Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart, 
Kraigherjeva ulica 19/a, 2230 Lenart v Slov. gor.;  

 Vožnja mimo Ljubljane in Postojne do jame Vilenica, ki je zaslovela že v 17. stoletju kot prva 
turistična jama v Evropi. Raznovrstnost kapniških oblik in njihova barvitost sta vzpodbudili 
Benečana Giuseppeja Campagnionija, da je o Vilenici napisal epsko pesnitev in jo posvetil 
svoji izvoljenki Aspaziji.   

 Pred vstopom v jamo čas za malico. Sledi ogled jame.  

 Nadaljujemo do Sežane.  

 Ustavili se bomo v  tamkajšnji vinski kleti. Ogled kleti, degustacija odličnega kraškega vina in 
pršuta. 

 Nadaljevanje do srednjeveškega Štanjela, enega najstarejših in najbolj slikovitih kraških 
naselij. Dominantni del naselja predstavljata grad in cerkev sv. Danijela, ki dajeta Štanjelu 
svojevrstno podobo.  

 Nadaljevanje vožnje proti Novi Gorici.  

 Namestitev, večerja in nočitev.  
 



2. dan:   sobota, 10. oktobra 2020: SOŠKA DOLINA - KOBARID – BOVEC – GORENJSKA – LENART  
 

 Po zajtrku nas bo vodila pot naprej po Soški dolini do Kobarida.  

 Povzpeli se bomo do kostnice sv. Antona, kjer je pokopališče italijanskih vojakov s soške 
fronte. Ogled spomenika in cerkve. Pričakal nas bo lep razgled na pogorje Krna in osrednji del 
Soške doline.  

 Nadaljujemo do slapa Boka in nadalje proti Bovcu. Postanek v lepem alpskem mestecu. 

 Čas za sprehod po mestu in toplo malico na žlico.  

 Sledi vožnja do Loga pod Mangartom. Ogledali si bomo staro pokopališče s prve svetovne 
vojne in se seznanili s soško fronto .  

 Popoldan sledi vožnja čez Predel do Trbiža in nadalje do Gorenjske. Postanek na izviru Save 
Dolinke. Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.  

 

CENA:  
 132 EUR pri udeležbi 45 oseb  (ali turistični bon 40 EUR in razlika   92 EUR) 

 139 EUR pri udeležbi 40 oseb  (ali turistični bon 40 EUR in razlika   99 EUR) 

 144 EUR pri udeležbi 35 oseb  (ali turistični bon 40 EUR in razlika 104 EUR) 
 

NE PREZRITE:   MOŽNOST KORIŠČENJA TURISTIČNEGA BONA: 
 
V hotelu Sabotin 3* je možno koristiti turistični bon v vrednosti 40 evrov za storitev nočitve in 
zajtrka. Ostale storitve se plačajo na agenciji Pozejdon turizem. Razlika cene je odvisna od števila 
udeležencev.  Če se boste odločili za koriščenje bonov, je potrebno to sporočiti  agenciji Pozejdon 
turizem d.o.o. ob prijavi na potovanje. 

 
CENA VKLJUČUJE:  
- prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine,  
- 1x polpenzionsko namestitev v hotelu Sabotin v Solkanu 3* (večerja in zajtrk) v dvoposteljnih sobah,  
- vstopnina za jamo Vilenica, ogled kleti v Sežani in degustacija pršuta in vina v Sežanski kleti,  
- topla malica na žlico drugi dan na poti,  
- ostale oglede zunanjosti po programu,  
- vodenje in organizacijo izleta, osnovno nezgodno zavarovanje in DDV.  
 
MOŽNA DOPLAČILA:  
- enoposteljna soba 20 EUR, riziko odpovedi 4,45 % vrednosti aranžmaja   
 

PRIJAVNICE  POŠLJITE:    najkasneje  do vključno  07. SEPTEMBRA 2020 na kontakt:      

stanka.devjak@ozs.si                  ali                   info@pozejdon-turizem.com 

Podrobnejše Informacije:  
OOZ Lenart                                          ali                    POZEJDON TURIZEM d.o.o. 
Kraigherjeva ul. 19/a                                                 Grajski trg 15 
2230 Lenart v Slov. goricah                                      2327 Rače 

Tel.: 02 7206 615 ali: 041 708 472 
                                                                                                          Telefoni in drugi kontakti Pozejdon turizem d.o.o.: 
                                                                                                          +386 (2) 620 84 00 
                                                                                                          +386 (2) 608 80 80 
                                                                                                          GSM: +386 31 735 555 
                                                                                                          TELEFAKS: +386 2 608 80 88 
                                                                                                          e-pošta:  info@pozejdon-turizem.com 
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Splošni pogoji in navodila so sestavni del programa.  

 
V izvedbi: 

 

 
 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 
                                                                                         Za Območno obrtno-podjetniško zbornico Lenart: 
                                                                                             Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart, l.r. 

http://www.pozejdon-turizem.com/

