
 

 
 
 
 

 

 
Spoštovani! 
 
 
Obveščamo vas, da bomo med 10.5. in 11.5.2018 organizirali strokovno 
ekskurzijo v vinorodno deželo Piemont v Italiji. Članom zadruge nudimo letos 
možnost PREDNOSTNE PRIJAVE do 10.4.2018. 
 
Po tem datumu bomo prijave odprli tudi za preostale osebe zainteresirane za 
izlet. Ker je število mest omejeno in je zanimanja veliko, vas vabimo, da nam vašo 
prijavo posredujete čimprej. 
 
Članom zadruga bo VINAKRAS SEŽANA kril tudi stroške prevoza. Za izlet boste 
tako plačali samo 180€/osebo. 
 
Več informacij o izletu najdete v nadaljevanju. 
 
Za podrobnejše informacije smo vam na razpolago na sedežu VINAKRAS z.o.o. 
SEŽANA vsak delovnik med 7:30 – 15:30 ter preko telefona: T:  05 73 13 444 
(OLGA),  05 73 13 465 (INGRID) E:  vinakras@siol.net 
 
                                        OB PRIJAVI PROSIMO NAVEDITE: 

IME, PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, DOKUMENT (številka in veljavnost), 
KJE BI ŽELELI VSTOPITI NA AVTOBUS 

 

 
VLJUDNO VABLJENI! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINAKRAS z.o.o. Sežana 
Sejmiška pot 1a, 6210 SEŽANA, SLOVENIJA 
T:  +386 5 73 13 444;  F:  +386 5 73 13 445  
E: info@vinakras.si 
 

 

 

 

mailto:vinakras@siol.net


 
 
 
 

 

 
 

STROKOVNA EKSKURZIJA   

PIEMONT 
Odkrijte vina dežele ob vznožju gora 

 

ČETRTEK IN PETEK 10. - 11. MAJ 2018 
 

Vabimo vas, da se udeležite dvodnevne strokovne ekskurzije v vinorodno deželo Piemont v Italiji, ki se 

ponaša tudi z največ DOCG apelacijami na italijanskem škornju. Tudi s stališča kulinarike je Piemont ena najbolj 

zanimivih dežel naših zahodnih sosedov. Ekskurzija bo strokovno vodena in bo vključevala oglede kulturno-
zgodovinskih znamenitosti ter ogled in degustacijo v 4 vinskih kleteh. 
 

 01. DAN: KOMEN – NEIVE – BARBARESCO – DIANO D`ALBA - ALBA 
 

Odhod avtobusa iz Komna ob 4:15, vožnja do Sežane, kjer ob 5:00 na avtobus povabimo še zadnje 
sopotnike. Po potrebi možen vstop na avtobus tudi na ostalih postajah med Komnom in Sežano. Vožnja 
do krajev NEIVE IN BARBARESCO, kjer imamo KOSILO, nato pa OGLED IN DEGUSTACIJO V VINSKI KLETI.  
 

Sledi vožnja po idilični pokrajini zatem pa obisk druge VINSKE KLETI, kjer degustiramo izbrana vina ob 
prigrizku lokalnih specialitet. Ko se nad pokrajino spusti večer, se z avtobusom odpeljemo proti ALBI. 
Sledi VEČERJA, nato pa namestitev. Po želji sprehod po mestu. 
 

02. DAN: ALBA – BAROLO – LA MORRA – TORINO - SEŽANA 
 

Po zajtrku sledi ob 8:30 odhod iz hotela. Odpeljemo se proti mestecu Grinzane, ki je bilo zgrajeno okrog 
srednjeveškega gradu Grinzane Cavour iz 13.stoletja, sedaj sedež pokrajinske vinoteke. Od tu dalje nas 
pot vodi proti BAROLU – kraju po katerem je poimenovano eno najbolj poznanih vin v Italiji. Dopoldan 
in prvi del popoldneva namenimo obisku DVEH VINSKIH KLETI. Nato sledi KOSILO, zatem pa vožnja proti 
TORINU – prvi prestolnici Italije. 
 

V družbi izkušenega vodiča se sprehodimo skozi MESTNO JEDRO, prepleteno z bogato arhitekturno 
dediščino. Na svoj račun bodo prišli tudi sladokusci -  čokoladna obrt v mestu namreč cveti že od 
davnega 17. stoletja. Ob 17:00 sledi odhod proti avtobusu in vožnja domov. 

 

SUBVENCIONIRANA CENA IZLETA ZA ČLANE ZADRUGE: samo 180€/osebo 
CENA ZA PREOSTALE: 240€/osebo 
Cena vključuje: storitve avtobusnega prevoza, oglede in degustacije po programu, namestitev v dvoposteljnih in troposteljnih 
sobah z večerjo, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, nočitev z zajtrkom v kmečkem turizmu, malica na poti, 2x kosilo, nezgodno 
zavarovanje potnikov, strošek vodnika in organizacije potovanja. Doplačila: enoposteljna soba 20€/osebi Cena ne vključuje: 
dodatnih vstopnin, dodatnega zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini in vse kar ni navedeno pod ˝cena 
vsebuje˝. 
 

Prijave in informacije sprejemamo do 23.4.2018  
na sedežu VINAKRAS z.o.o. SEŽANA vsak delovnik od 7:30 – 15:30 na: 
T:  05 73 13 444 (OLGA),  05 73 13 465 (INGRID) E:  vinakras@siol.net 

 
OB PRIJAVI NAVEDITE: 

IME, PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, DOKUMENT (številka in veljavnost), 
KJE BI ŽELELI VSTOPITI NA AVTOBUS 

 

POHITITE S PRIJAVAMI, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO 

VINAKRAS z.o.o. Sežana 
Sejmiška pot 1a, 6210 SEŽANA, SLOVENIJA 
T:  +386 5 73 13 444;  F:  +386 5 73 13 445  
E: info@vinakras.si 
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