
Izlet: ŠPETER, VIDEM IN FURLANIJA, 20.8.2022

Izlet v Špeter, Videm in Furlanijo dne 20.8.2022 odpade zaradi premalo interesa.

  

Prosimo za razumevanje,

  

Unitri Brda

  

  

Program izleta:

  

Odhod iz Huma ob 08.00 uri in vožnja v Špeter, kjer nas bodo sprejeli v prostorih slovenskega
kulturnega doma, nam predstavili Benečijo, nato si bomo ogledali zanimiv multimedialni muzej
SMO. Slednji prikazuje kulturno krajino od Julijskih Alp do morja ter se uvršča med nove oblike
tematskih muzejev, ki sloni na pripovedi.

  

Nadaljevanje poti v Videm, glavno mesto Videmske pokrajine v zgodovinski regiji Furlaniji. Prvi
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dokumentirani zapisi o mestu segajo v leto 983, ko se je začel razvijati zaradi zatona Ogleja,
enega pomembnejših mest v Rimskem imperiju, od leta 1420 pa je bil v sestavi Beneške
republike. Med sprehodom skozi staro mestno jedro, spoznali bomo kje so bile hiše prvih
prebivalcev mesta, ki so prišli z okoliških hribov in si tu zgradili hiše z obrtniškimi delavnicami v
pritličju in bivalnimi prostori v zgornjih nadstropjih, kje se je nahajalo obzidje o katerem pričajo
mestna vrata ter obrabni jarek. Postanek pri urnemu stolpu, loži z beneškimi levom, prvemu
mestnemu trgu iz leta 1248, skozi enega najstarejših delov mesta nas bo pot vodila proti gradu.

  

Popoldan bomo nadaljevali v kraj San Daniele, ki je znan po proizvodnji pršutov. Obiskali bomo
eno od pršutarn in pokusili njihov pršut. Možnost nakupa. Sledila bo vožnja v Spilimbergo, kjer
deluje svetovno znana šola mozaikov. Tu so izdelali tudi mozaik, ki je postavljen na mejni črti
med Slovenijo in Italijo na trgu Evrope pred železniško postajo v Novi Gorici. Sprehod po
mestnem jedru in ogled šole mozaikov. Sledila bo vožnja na slovensko stran, kjer bomo
druženje zaključili z večerjo v restavraciji Briška hiša na Humu. Po zaključeni večerji je
predviden povratek domov z lastnim prevozom.

  

Cena izleta na osebo je 65 € pri 30 plačanih udeležecih. Cena izleta se lahko spremeni, če bo
manjše število prijavljenih.

  

Dodatne informacije in prijave sprejemamo na telefon do 12.8.2022:

    
    -  041 393 309  
    -  031 466 342  
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