Jakobova pot – od Razdrtega do Trsta 2 dni, 2 dni
polpenzion
–
–
–

doživite najlepše odseke zahodne Jakobove poti v Sloveniji
preživite aktivni vikend v dobri družbi in čudoviti naravi
začutite moč hoje in posvetite čas sebi

27.08.2022 do 28.08.2022
16 - Oskar Slovenija
RAZDRTO – PODRAGA – ŠTJAK – REPENTABOR – OPČINE – TRST
Romanje v Santiago de Compostela po poti sv. Jakoba je ena najbolj
priljubljenih pohodniških/romarskih poti. Del Jakobove poti je speljan tudi po Sloveniji.
Tokrat vas popeljemo po najlepših odsekih »zahodnega kraka« poti od Ljubljane do Trsta; mi
pa jo bomo ubrali od Planinskega polja do Jadranskega morja.
Zakaj je IZKUŠNJA Jakobove poti za nas lahko zanimiva? Najprej sta tu aktivna
pohodniška dneva po čudoviti in raznoliki naravi, od robov Nanosa in Vipavske doline na
Kras, od tam pa do Opčin s končno postajo v Trstu. Za dva dni se odklopimo od zunanje
resničnosti (pozabite mobitel doma!) in posvetimo sebi. Del poti lahko vsak dan prehodimo v
tišini ali v pogovoru z zanimivimi sopotniki. Vse skupaj lahko izkoristimo za poglobitev vase,
za odklop iz vsakdanjosti ali v iskanju izgubljenega Grala.
Potovanje z vodnikom v skupini z zagotovljeno logistiko ima svoje prednosti – kot
sopotnik se lahko prepustite vašemu času in se posvetite le sebi. Vodena potovanja so
običajno veliko bolj učinkovita, saj nas stimulira čvrsto postavljen urnik. Logistika poskrbi za
prevoz velike prtljage in predstavlja dodatno varnost, pa tudi možnost počitka ali preskoka
dela poti, če se izkaže tako najbolje. Pot lahko doživljate sami v tišini, hkrati pa je prednost
skupina sopotnikov, saj se prav na tovrstnih daljših pohodih ustvarjajo nova znanstva in
prijateljstva za podoživljanje skupne zgodbe.
Za konec pa še pika na i – na poti nas varuje Sveti Jakob.

Z Oskarjem spoznajte in doživite Zeleno zgodbo Slovenije.
Zeleni Kras in Kočevska sta destinaciji prejemnici bronastega in zlatega znaka SLOVENIA
GREEN.

#ifeelsLOVEnia
1. dan Razdrto – Podraga – Štjak – Kras. . Jutranje ogrevanje in že smo pripravljeni.
Čaka nas dolg dan, pred nami je približno 30km hoje, a vsak kilometer poti je vreden, saj je
pokrajina vedno lepša in lepša. Dan začnemo pod Plešo, najbolj znanim delom Nanoške
planote, ki se dviga nad Vipavsko dolino. Morda nam sv. Hieronim pošlje kapico nad Nanos
in s tem več sence na naši poti. Hodimo po Vipavski dolini vzdolž Nanoške planote skozi
magičen, že primorsko obarvani gozd. Prečimo Vipavsko dolino in si morda v Podnanosu
privoščimo sladoled. Skozi vinograde in preko Vovšče se premaknemo na Kras. Hodimo
skozi svet, ki se zdi da živi svoje življenje – češnje, teran, pršut in prijazni domačini . V
pozabljeni vasici Štjak se pred nami odpre razgled na Repentabor ob italijanski meji, vse do
Svete Gore in Vipavske doline. Za zaključek dneva nam ostane še sprehod skozi hrastov
gozd in travnike, z enega kraškega griča na drugega. Drugi dan, druga zmaga, bravo! Ob
večerji nazdravimo z slavno rdečo kapljico – kraški teran je zgodba zase. Nočitev. (O, ZV)
(pribl. 30km hoje; krajši vzpon na Vovščo, pribl. 1h)
2. dan Kras - Repentabor – Opčine – Trst. . Zajtrk. Čaka nas lahkoten dan. Po želji
(doplačilo) obiščemo hišo, v kateri je bival slavni slovenski pesnik Srečko Kosovel. Mehka
duša na trdi zemlji – njegova dela in življenje odražajo kraško dušo in takratni čas. Lahkoten
sprehod vse do slovensko – italijanske meje. Po krajšem vzponu smo že v vasici Repentabor
– tu sta cerkvica in tabor, ki je nekdaj služil za obrambo, sedaj pa ponuja prekrasne razglede
– na eni strani Kras in vse do Nanosa, na drugi pa Tržaško zaledje in svetlikajoče se morje.
Pri Obelisku v Opčinah se nam odpre pogled na Trst. Končna zmaga – uspelo nam je!
Lahko smo ponosni nase, prehodili smo neverjetno zgodbo in doživeli prelep del naše
dežele. Sledi spust do Trsta, ki ima zaradi zgodovine posebno mesto v slovenskih srcih.
Spoznamo zgodbo zamejskih Slovencev in se z gradu svetega Justa na kratko sprehodimo
skozi mesto. Na pomolu namočimo noge v toplo morje. Trst je mesto kave in sladoleda –
prosti čas za razvajanje brbončic. Pred odhodov domov se ustavimo še pri cerkvi sv.
Jakoba, kjer v slogu Jakobove poti zaključimo potovanje. Ostane le še vožnja do Ljubljane.
Začeli smo kot neznanci, zaključujemo kot sopotniki in prijatelji, ki v sebi nosimo novo
skupno zgodbo. (O,Z)
(pribl. 15km hoje)
Oglejte si tudi program potovanja Jakobova pot – od Laz do Trsta 3 dni (peteknedelja). Za zaključene skupine lahko program prilagodimo.
Dokončen program potovanja se lahko razlikuje od gornjega opisa. Pridržujemo si
pravico do sprememb in prilagoditve potovanja v skladu z vremenskimi in drugimi
okoliščinami.
Cenovni podatki:

Cena potovanja

Redna cena
120 EUR

Aktualna cena
120 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 24 oseb

20,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo za enoposteljno sobo

4,56 %
20,00 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

3,50 %

Cena (najmanj 25 udeležencev) vključuje : 1 nočitev v penzionu oz. kmečkem turizmu na
osnovi polpenziona, prevoz Opčine – Trst in Trst – Razdrto, spremljevalno vozilo in prevoz
prtljage, slovensko vodenje, pripravo in organizacijo potovanja.
Pohodna oprema: Za pohode so priporočljivi: planinski čevlji, oblačila za hladnejše vreme,
zaščita proti dežju in vetru, dobra zaščita pred soncem, baterijska svetilka, 3 metre vrvi in
svečka za večerno romantiko.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 16.05.2022
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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