
Ekskurzija v Kanalsko dolino in sv. Višarje, sobota 23.6.2018

V okviru programa"spoznavajmo Slovenijo in zamejstvo" bomo obiskali kraje in Slovence, ki
živijo v Italiji,  v Kanalski dolini.  Ekskurzija v Kanalsko dolino in sv. Višarje bo v soboto,
23.6.2018 .    Na
ekskurzijo v Kanalsko dolino gremo v lastni organizaciji, taka je bila želja kar večine naših
članov. Odhod avtobusa bo 
v soboto, 23.6.2018 ob 7 uri iz Huma 
(zadružni dom). Pobirali bomo v Kojskem, Šmartnem, Zali breg, Dobrovo, Neblo,(v intervalu
nekaj minut).
Po vstopu v Italijo, se bomo zapeljali do Vidma, potem pa na AC proti Trbižu. Na zadnjem
počivališču pred Pontebo bo krajši postanek za "kofe".
V nadaljevanju vožnje bomo občudovali dolino, obdano s prekrasnimi vrhovi Julijskih in
Karnijskih alp in lepo naravo, do kraja Žabnice (okrog 9.30h). Od tam se bomo popeljali z
gondolo na sv. Višarje. Po vrnitvi v dolino, nas bo čakal predstavnik SKS Planika iz Ukev in nas
popeljal po Kanalski dolini :

    
    -  v Žabnicah ogled baročne cerkve sv. Egidija, kjer je služboval Jurij Prešeren in spominsko
ploščo Lambertu Ehrichu   
    -  v Ovčji vasi bomo obiskali pokopališče iz l.SV in spominsko kapelicoin in nagrobni
spomenik Juriju Prešernu.   

  

Ob 13.30h je predvideno kosilo pri Kranjin, ob 15.30h pa obisk Beneške palače v Naborjetu, z
ogledom DVD "Zgodbe v 4. jezikih" in ogled Muzeja. Vmes bo srečanje in pogovor o delovanju
SKS Planika v Kanalski dolini.

  

Po tem srečanju se bomo odpeljali k Belopeškim jezerom in se se sprehodili ob spodnjem
jezeru.
Domov se bomo vračali preko Trbiža, prelaza Predil, Log pod Mangartom, Bovec, Kobarid,
Robič, Čedad, Venko, Neblo....
Prihod na Hum okrog 20.30h, ker moramo upostevati do 15 urno odsotnost voznika.
Imamo 29 sedežni avtobus in enega voznika.
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Cena prevoza je 15 evrov na osebo,Gondola gor in nazaj 10,5 evraVstopnina v muzej 1,5 evrakosilo pa okrog 13-15 evrov, niso mi potrdili cene.  Denar bomo zbirali sproti, prosim prinesite drobiž.  Ker se predvideva vremenska ohladitev, se primerno oblecite in obujte, pa še kakšen dežnik vtorbico!  Ne pozabite na osebni dokument, zdravstveno in evropsko kartico zavarovanja.  Pa prinesite veliko dobre volje s seboj!  Za informacije pokličite na tel: 031 632 916      
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