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PRAZNIČNO V DOLOMITE
28. in 29. november 2020

1. dan – sobota, 28. novembra 2020
Zbirno mesto ob 7.15 na trgu Oberdan (Deželna palača), ob 07.30 odhod iz Trsta, postanek na
Opčinah ob 7.45 (parkirišče v smeri Bane na cesti 202) in nadaljevanje poti proti
Tridentinskem- Gornjem Poadižju. Postanki med potjo.
Prihod v San Candido okrog poldne. Prosto kosilo.
San Candido je pomembno smučarsko središče in poletni cilj neskončnih sprehodov, v tem
obdobju pa postane še predvsem živahno, svež zimski zrak se prepoji z mnogimi dišavami. Na
trgu postavijo tradicionalne lesene stojnice božičnega sejma Božič v Dolomitih. Mestece gosti
namreč najmanjši sejem v deželi. Na stojnicah okoli cerkve sv. Mihaela lahko okusimo tipične
južnotirolske specialitete kot so piškoti “Lebkuchen”, sladek kruh “Zelten” in jabolčni sok z
začimbami “Apfelglühmix”. Tu lahko dobimo tudi navdih za posebno božično darilo.
Ob 15.30 nas bo vodič čakal pred vhodom muzeja in tovarne Mondolatte Tre Cime v Toblachu
- Dobbiaco. Ogledali si bomo muzej, ki preko panojev in video inštalacij prikazuje zgodovino
pridelovanja sira v Val Pusteriji. Pospremili nas bodo skozi vse faze pridelovanja sira do
zadnjega prostora, kjer skladiščijo sire, da dozorijo. Obisk bomo zaključili s pokušnjo raznih
domačih mlečnih izdelkov. Sledi krajša vožnja do starega mestnega predela, kjer bomo imeli še
nekaj časa za ogled božičnih stojnic.
Toblach imenujejo tudi vrata Dolomitov, saj od tu pelje glavna pot iz Avstrije proti temu
gorovju. V zimskem času vrhovi belo zablestijo, vonju po svežem snegu se pridružijo tudi vonj
cimeta, jabolk in komaj spečenih sladicah. Opojen vonj in božične melodije vodijo obiskovalce
iz enega kotička mesteca v drugega.
Krajša vožnja do hotela, nastanitev, večerja in nočitev.

2. dan – nedelja, 29. novembra 2020
Zajtrk v hotelu, nato vožnja do starega predela Toblacha. Vodič nas bo pospremil po tipičnih
ulicah zgodovinskega centra, tudi mimo impozantne baročne župnijske cerkve Sv. Janeza
Krstnika. Prisluhnili bomo razlagi, kako so se Toblacha v zgodovini prilastili Kelti, Rimljani,

Ostrogoti in Bavarci. Skladatelj Gustav Mahler je tu preživel dve krasni leti, od leta 1908 do leta
1910. Zaljubil se je v mesto in njegovo okolico izjemne lepote, kjer se duša in telo sprostita.
Toblach namreč obkrožajo mogočni vrhovi Dolomitov, med temi tudi Tri Cine. Mesto leži med
jezeroma Landro in Dobbiaco, mimo žuborita reka Drava in Rienza. Tu se nahaja tudi najbolj
starodavna Via crucis v Val Pusteriji, ki se pričenja na Maksimilianovi ulici in pelje mimo hotela
Rosengarten do kapele Lerschach v smeri San Candido. Ponovno se bomo skupaj z vodičem
zapeljali na ogledno turo novega Toblacha. Ta je nastal v prvih letih prejšnjega stoletja, ko so
dokončali želežniško progo, ki je povezovala Bavarsko z Benetkami. Sledi še vožnja do kraja
Monte Rota, od koder se razprostira čudovit razgled na celotno mesto Toblach, grad Herbst in
Val Pusterijo.
Kosilo v hotelu.
Krajši čas v starem delu mesta za morebitne zadnje oglede ali nakupe.
Najkasneje ob 17. uri vožnja proti Italiji in Trstu.
Prihod v mesto ob približno 21.30- 22. uri in zaključek izleta.

cena na udeleženca € 215,00 + vpisnina € 15,00
za člane krožka Krut cena € 215,00
Doplačilo za enopostelno sobo € 25,00

Kvota vključuje: potovanje z avtobusom G.T.; pol penzion v hotelu Rosengarten 3* v Toblachu, nastanitev v
dvoposteljnih sobah; turistična taksa; večerja s tremi hodi, pijača ni vključena; nedeljsko kosilo v restavraciji
hotela s tremi hodi, pijača ni vključena; vstopnina z vodenim ogledom in pokušnja mlečnih izdelkov v
Mondolatte, dveurni voden ogled Toblacha; minimalno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za prtljago;
spremljanje.
Kvota ne vključuje: pijače, sobotnega kosila, napitnin, dodatnih ogledov in vstopnin, nepredvidenega in vsega
kar ni izrecno navedeno na programu.

Ogledi se bodo lahko zvrstili v drugačnem sosledju, kar pa ne bo spremenilo vsebine programa.

Vpisovanje in info: do ponedeljka, 19. oktobra 2020 v ul. Cicerone 8, Trst, tel.:
040 360072
OBVEZNO OBVESTILO v smislu člena 17 zakona št. 38 z dne 6. februarja 2006: Italijanska zakonodaja predvideva zaporne kazeni za
prekrške glede prostitucije in pornografie z mladoletnimi, tudi če storjene v tujini.
Udeleženec se lahko odpove izletu do 30 dni pred datumom odhoda, po tem datumu si organizator zadrži 10 % celotne cene, od 14
do 9 dni pred odhodom pa 30 % celotne kvote, od 8 do 3 dni pred odhodom 50% celotne kvote, po tem datumu, pa izgubi celotno
kvoto (zakonski odlok 206 z dne 6.9.2005).
Tehnična izvedba Adriatic Yachting.

