PREDLOG PROGRAMA
STROKOVNA EKSKURZIJA V LIKO IN DALMACIJA
TERMIN: 12. – 13.5.2012
Cilj naše tokratne ekskurzije sta kraška Lika v zaledju Velebita s spominskim
centrom Nikole Tesle v Smiljanu pri Gospiču in primorski mesti Zadar s
slovitimi orglami ter Split s Pomorskim muzejem. Na strokovni ekskurziji si
bomo poleg omenjenih ogledali še številne druge znamenitosti ter spoznali
značilnosti obeh pokrajin.

1. dan
Celje – Karlovac – Gospič – Smiljan – Zadar – Split
Odhod iz Celja ob 5:00 in vožnja preko mejnega prehoda Rogatec mimo Zagreba in
Karlovca proti Smiljanu pri Gospiču. Po prihodu v Spominski center si bomo ogledali
rojstno hišo Nikole Tesle ter nekaj prototipov njegovih izumov (transformator,
asinhronski motor, ladjica z daljinskim upravljanjem) in multimedijski center. Sledilo
bo nadaljevanje vožnje po kraški Liki in Ravnih kotarih. Po prihodu v Zadar se bomo
sprehodili po starem mestnem jedru in posebno pozornost namenili Morskim orglam,
arhitekta Nikole Bašiča, kjer morska voda iztiska zrak skozi piščali in ustvarja
zanimive zvoke. Po ogledu bomo nadaljevali vožnjo do Splita. Namestitev v hotelu.
Večerja.( doplačilo) Nočitev.

2. dan
Split – Plitvice – Karlovac – Zagreb – Celje
Po zajtrku se bomo odpravili na sprehod po starem mestnem jedru Splita in si ogledali
najpomembnejše znamenitosti (Dioklecijanova palača, kip Grgurja Ninskega ...)
Obiskali bomo Etnografski muzej in sprehodili se bomo še do trdnjave Gripe iz 17.
stoletja, ki je odigrala pomembno vlogo v času bojev proti Turkom. Tu si bomo
ogledali zanimive zbirke plovil, navigacijske opreme, zgodovine plovbe in pomorskih
spopadov ... Po ogledu se bomo odpeljali proti Celju, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.
Cena: 90,00 EUR ,vključno z vstopninami
Cena vključuje:







Prevoz z avtobusom turistične kategorije (hd, klima, video, WC) z vključenimi
cestninami in parkirninami
1 x nočitev z zajtrkom v Hostlu doma učencev v Splitu (web:
www.croparadise.com)
Lokalni vodnik po Splitu
Vstop Spominski center v Smiljanu
Vstop Etnografski muzej v Splitu
Vstop Pomorski muzej v Splitu

