PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO SLOVENIJE

NARAVOSLOVNO ZALOŽNIŠTVO, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM

MED SOČO IN VERONO
11. – 12. oktober 2019

1. DAN: 11. oktober 2019

Vožnja iz Ljubljane proti Italiji, kjer se bomo v bližini Gradeža najprej ustavili v parku Isola della
Cona, zavarovanem območju spodnjega toka reke Soče pred izlivom v morje. V parku se
bomo sprehodili po urejenih poteh med mokrišči in opazovali vodne ptice, bele konje, ki so jih
sem naselili iz NP Camargue iz Provanse in se seznanili z zvijačami, ki so jih razvile rastline, da
lahko preživijo v slanem okolju. Po ogledu bomo pot nadaljevali po Padski nižini do mesta
Treviso, ki ga nekateri imenujejo »Male Benetke«. Sprehodili se bomo po prikupnem starem
mestnem jedru, skozi katerega teče reka Sile, vmes pa bo tudi nekaj prostega časa za kavo ali
kakšen prigrizek. Po ogledu mesta se bomo odpeljali v Mestre v predmestje Benetk. Tam bo
možnost večerje v pizzeriji v neposredni bližini, zvečer pa prosto za skupno druženje.

2. DAN: 12. oktober 2019

Po zajtrku se bomo odpeljali proti Veroni in se v njeni neposredni bližini ogledali zanimive vodne
izvire Fossa Bova. Izviri predstavljajo čudovit primer območja, kjer na stiku med prepustno in
neprepustno kamnino na dan priteče podtalnica, ljudje pa so take izvire, ki so značilni za
celotno Padsko nižino, s pridom uporabili kot vir pitne vode in za namakanje polj. Po ogledu
nas bo že čakala Verona s svojimi znamenitostmi, med katerimi si bomo ogledali tudi Areno,
obudili bomo ljubezensko zgodbo med Romeom in Julijo ter spoznali občudovanja vredne
fosile svetovnega slovesa v tamkajšnjem Naravoslovnem muzeju. Sledila bo vožnja nazaj proti
Ljubljani, kamor bomo prispeli v večernih urah.
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CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu z vsemi pripadajočimi stroški, vse vstopnine
po programu, 1 x spanje z zajtrkom (ao Hotel Venezia Mestre), slovensko strokovno vodstvo, stroški
priprave in organizacije potovanja.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del programa. Na voljo so na spletni strani www.proteus.si ali na
sedežu društva.
Priporočamo, da si dijaki uredijo brezplačno modro zdravstveno kartico evropskega zavarovanja.
Avtorica programa: © Janja Benedik, 2019.
Organizator in izvajalec programa: © Prirodoslovno društvo Slovenije, 2019 v sodelovanju s Srednjo
zdravstveno šolo Ljubljana.
Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na številki 031/360-356 (Janja Benedik).
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