
Izlet: TRST IN MILJSKI POLOTOK, 9.4.2022 - ODPOVEDAN

  

Izlet v Trst in Miramar je zaradi premalo prijav in ponovnega širjenja okužb s corona virusom 
ODPOVEDAN
. 

  

Prijavljene bomo obvestili tudi preko SMS sporočil. 

  

Predsednica
Duška Prinčič Domenis 

      

Odhod iz Huma ob 8.00 uri in vožnja proti Trstu, do gradu Miramar. Ogled za doplačilo izjemno
lepega dvorca, ki ga je dal postavit Maksimilijan Habsburški, mlajši brat cesarja Franca Jožefa.
Graditi so ga začeli leta 1856 s predvidenimi stroški 280.000 forintov ( ogromno vsoto za tiste
čase ). Zaradi bogate opreme in dodatnih sprememb, pa je cena še precej narasla. Gradu
pripada tudi lepo urejen park. Napotili se bomo v park, da uzremo granitno sfingo na pomolu, ki
nam bo »razkrila« povezavo gradu z Vipavo in atašejem Lavrinom.

  

Pot nas bo nato vodila v Trst, najpomembnejšemu pristanišču nekdanje avstro ogrske
monarhije. Ustavili se bomo ob na trgu Oberdanin pričeli spoznavati Trst kot znano
kulturno-gospodarsko središče, ki je svoj vzpon doživel za časa Marije Terezije. Takrat je nastal
Trst, kot ga poznamo danes, pristanišče in križišče za več poti v Evropi, bogate stavbe,
mogočni trgi ter cerkve, palače, kulturno-zgodovinski spomeniki. Osrednji trg Piazza dell'Unità
predstavlja lep primer historicistične ureditve iz časa, ko je bil Trst glavno pristanišče
habsburške monarhije. Obkrožajo ga mestna hiša s spomenikom Karla VI., Palazzo del
Governo in Palazzo Llyod.

  

Sprehodili se bomo skozi staro mestno jedro Kratek postanek ob kipu Jamesa Joyca, ki je tu
ustvarjal, se ustavili ob starorimskem gledališču, videli slovenski Narodni dom.

  

Pot nas bo nato vodila na hrib Sv. Justa, ki je predstavljal središče mesta v rimski dobi. O tem
pričajo ostanki forumske bazilike. Na ostankih kapitolinskega templja je bila pozneje pozidana
krščanska bazilika sv. Justa, ki je nastala v 13. stoletju s spojitvijo dveh starejših cerkva.
Notranjščina petladijske stavbe je delno okrašena z bizantinskimi mozaiki na zlati podlagi.
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Po ogledu se bomo najprej napotili do Rižarne pri Sv. Soboti - poslopje, namenjeno luščenju
riža, zgrajeno v letu 1898 – je po 8. septembru 1943 nacistični okupator uporabljal kot taborišče
za vojne ujetnike. Ogled.

  

Pot nas bo nato vodila na severozahodno obrobje Istre. Miljski polotok je bil naseljen že v času
železne dobe, antični Rimljani pa so zgradili Castrum, da so se ubranili pred Istri in Avari.
Sprehod po starem mestnem središču. Postanek ob komunalni palači katero krasijo grbi
antičnih lokalnih družin in beneških gospoda ter ob stari stolnici zgrajeni v značilnem
beneško-gotskem slogu. Po zaključenem sprehodu skozi ozke uličice s hišami zgrajenimi po
beneški trgovski zasnovi bomo obiskali muzej z rekonstruirano nekropolo in prikazanimi
najdbami ter napisi posvečenimi božanstvu Mitri. Videli bomo najdbe z območji iz časa
antičnega rimskega cesarstva, ki danes niso več vidne kot denimo pomoli rimskega ladjevja in
ulice.

  

Nadaljevali bomo na Vejno (Monte Grisa), enega najlepših razgledišč Tržaškega Krasa. Kratek
ogled božjepotnega Marijinega svetišča in se zazrli čez velik del slovenskega morja.

  

Sledi vožnja do Opatjega Sela in zaključek dneva z večerjo, po večerjo pa povratek proti domu

  

Prijave na telefon do 4.4.2022:

    
    -  Duška 041 393 308  
    -  Beba 031632 916.  

  

Cena izleta se lahko spremeni glede na število prijavljenih in sicer: 20 prijav 50€, 30 45€, 40 
prijav pa 40 €

  

PRIGRAM:
Hum- Miramar 1 ura
9 - 10:30 Miramar 1,5 ure ogleda
10:50 – 12:30 Ogled Trsta
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12:30-13:15 prosto
13:30 – 14:15 San Giusto
14:45-15:45 Rižarna
16:20 -17h Muggia
17h ogled arheološkega muzeja-18h
18:30 Vejna- 19h
20-21:30 večerja v Opatjem selu
22:20 prihod v Hum

  

Več o pogojih si oglejte tukaj &gt;&gt;
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