PRAZNIK BUČ V PUŠJI VASI
ZAGOTOVLJEN ODHOD IZ KOROŠKE
TERMIN: SOBOTA 22.10.2016
CENA; 45,00 €
Kako to izgleda, Vam želimo pokazati na izletu, ki smo ga
pripravili. Prepričani smo, da bo zanimiv, zlasti za tiste, kateri
iščejo nove prakse in potrditve, kako ponuditi svoje okolje, kot širšo turistično
zanimivost. Izlet je primeren za člane različnih društev in organizaciji. V furlanski
vasi Venzone/Pušja vas bodo letos organizirali že 24.praznik buč – Festa della
Zucca. Vasica, ki šteje nekaj več kot 2000 prebivalcev vsako leto privabi na ta
praznik, v dveh dneh več kot 50.000 prebivalcev. Vasica Venzone –Pušja vas je
svojevrsten fenomen. Z obzidjem obdano srednjeveško naselje je leta 1976 med
majem in septembrom uničilo niz potresnih sunkov. S pomočjo države , Unesca in
pridnih domačinov se je ponovno dvignilo in zasijalo v vsej svoji lepoti. Danes je
daleč naokrog znano po festivalu buč in po pridelavi sivke. Kot tako predstavlja ta
vasica vzgled, kako lahko majhno naselje postane prepoznavno. Celo naselje
namreč živi za ta dogodek. Iz Koroške ( vstopna mesta, glede na prijave ), bomo
odšli ob 8.00 uri, vožnja s postankom v Trbižu ( možnost nakupovanja, postanek
približno dve uri ), nadaljevanje poti do Pušje vasi, kjer bomo imeli prosto za
spremljanje festivala. Na glavnem trgu bo potekal program 24.praznika buč; 13.00;
Odprtje tavern; 15.00; Združenje srednjeveških umetnosti in obrti, predstavitev
antičnih obrti po ulicah srednjeveškega utrjenega trga; 16.00; Začetek srednjeveških
predstav in animacije v starem mestnem jedru; 17.30; »Cucurbita felix in taberna«,
srednjeveški večer v nekaterih tavernah, popestren z glasbeniki, žonglerji in
potujočimi pevci, degustacija jedi iz buč; 21.00; predstave žonglerjev in požiralcev
ognja na dvoriščih in ulicah; Po želji ogled mumij, po katerih je Pušja vas tudi znana;
Odhod iz Pušje vasi je predviden okrog 22.00 ure.
CENA VKLJUČUJE; - prevoz na navedeni relaciji; -oglede po programu; organizacija, vodenje; - osnovno nezgodno zavarovanje potnikov;
DOPLAČILO: – žeton za ogled mumij cca. 1,50 € – kosilo oz večerja cca. 15,00 €
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA SO VAM NA VOLJO, NA PRODAJNEM MESTU

PONUDBA VSEH SLOVENSKIH IN TUJIH AGENCIJ
NA ENEM MESTU
* ZDRAVILIŠKI TURIZEM * KRIŽARJENJA * IZLETI ZA
ZAKLJUČENE SKUPINE * IZDELAVA OSEBNIH BONOV *
INDIVIDUALNO SVETOVANJE NA DOMU * AVIO KARTE
NIZKOCENOVNIH PREVOZNIKOV * CORIS ZAVAROVANJA *
NAROČILA IN INFORMACIJE TUDI PREKO E-MAILA:
mateja.lorbek@gmail.com
Naše ponudbe lahko spremljate na:
https://www.facebook.com/Turistične-Storitve-Mateja-Lorbek-sp

IZKORISTITE OBROČNO
PLAČILO na 2 – 12 obrokov
s kreditnimi karticami

Velja za kartice Nakup na obroke izdane pri NLB
ZA VSAKO REZERVACIJO ZARAČUNAVAMO PRIJAVNINO
V VIŠINI 15 €

JESENSKI ODDIHI

JESENSKI ODDIHI

JESENSKI ODDIHI

VSE DANE PONUDBE VELJAJO DO
ZASEDBE PROSTIH MEST!

JESENSKI ODDIHI

