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Gibanje VERA IN LUČ in Aritours  
vas vabita na romanje  

SLOVENSKA ISTRA, TRST, VEJNA in VIŠARJE 
 

 
 

20. do 23. maj 2022       duhovno vodstvo: brat Jurij Štravs 

 
1. dan: petek, 20. maj  Maribor – Ljubljana – Gračišče – Markovec – Piran    
Odhod avtobusa iz dogovorjenih krajev in vožnja v smeri naše prelepe Primorske. Pot nas vodi v 
slikovito zaledje slovenske Istre, kjer obiščemo tipično primorsko vasico GRAČIŠČE, ki velja za 
središče Šavrink. Med Črnim Kalom, Slavnikom, reko Dragonjo in morjem so nekoč živele Šavrinke, 
dekleta in žene, imenovane tudi jajčarice, ki so pred sto leti in več tovorile z oslički ali peš v Trst v 
košari jajca pobrana v notranjosti Istre. Šavrinke in Šavrini nas sprejmejo v njihovi noši ter nam s 
skeči, glasbo ter plesom predstavijo življenje v preteklosti. Vožnja na MARKOVEC, hrib nad Koprom, 
kjer stoji lepa moderna cerkev posvečena sv. Marku, v kateri se nahajajo mozaiki patra Marka Ivana 
Rupnika. Vrhunska stvaritev, 115 m2 velik mozaik v cerkvenem prezbiteriju, nas nagovori s svojo 
vsebino, saj se skozi vrsto prizorov »sprehodimo« od Mojzesa v Stari zavezi do odrešenja v Novi 
zavezi. Po maši vožnja v PIRAN, slikovito srednjeveško mesto na polotoku med Piranskim in 
Strunjanskim zalivom. Sprehod po starem mestnem jedru, nekoč pomembnega trgovskega in 
pomorskega središča, ki so mu Benečani vtisnili najmočnejši pečat, kjer so ohranjene imenitne 
meščanske hiše, razkošne palače, cerkve,… zaključimo na Tartinijevem trgu, ki predstavlja srce 
mesta. Obiščemo tudi samostan sv. Frančiška, kjer domujejo patri minoriti. Prosto za kavico ali za 
vzpon na zvonik mogočne cerkve sv. Jurija, ki kraljuje nad mestom. Sledi le še vožnja do hotela, 
večerja in nočitev. 
 

2. dan: sobota, 21. maj  Sečoveljske soline – Koper – izlet z ladjico 
Po zajtrku se odpravimo v krajinski park SEČOVELJSKE SOLINE, kjer se seznanimo s solinarstvom ter 
ročnim tradicionalnim pridobivanjem soli na Slovenskem. Po pismenih virih sodeč so Sečoveljske 
soline stare več kot sedemsto let, nekateri avtorji pa prisegajo, da so znatno starejše. Sprehod po 
solinah, ogled muzeja ter multivizijske predstavitve. V nadaljevanju dneva se v središču KOPRA 
sprehodimo po morski promenadi in po starem mestnem jedru, ki je prava paša za oči, saj je v njem 
ohranjenih veliko kulturno zgodovinskih spomenikov in palač. V glavnem obmorskem mestu obiščemo 
stolnico, ki je bila zgrajena v drugi polovici 12. stol., njena največja dragocenost so sarkofag sv. 
Nazarija, velika oltarna slika »Marija z Jezusom in svetniki na prestolu«, delo slikarja Carpaccia ter 
nove cerkvene orgle, največje v Sloveniji. Maša. Prosto za samostojno potepanje, kosilo in kavico. 
Sledi VOŽNJA Z LADJICO ob slovenski obali. Dobre volje in ob kozarčku Malvazije si kot zmeraj 
zapojemo katero izmed prelepih slovenskih narodnih pesmi. Po izkracanju povratek v hotel ter do 
večerje prosto za kopanje ali sprehod ob obali. Nočitev. 
 

3. dan: nedelja, 22. maj  Vejna – Trst – Lipica 
Po zajtrku vožnja v Italijo na hrib MONTE GRISA, po slovensko VEJNA, kjer stoji mogočna, moderna 
božjepotna Marijina cerkev, ki stoji na kraških tleh na čudoviti razgledni točki od koder se nam odpre 
pogled na mesto Trst, celoten tržaški zaliv s slovensko obalo ter širšo okolico. Po maši sledi še ogled 
svetišča, ki ga zaključimo ob oltarju slovanskih bratov sv. Cirila in Metoda, delo slovenskega slikarja 
Toneta Kralja. Sledi vožnja v TRST, glavno mesto Furlanije in Julijske Benečije.  
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Med sprehodom po starem mestnem središču si ogledamo velik osrednji trg Piazza dell'Italia z vladno 
in občinsko palačo, borzno palačo, gledališče Verdi, Canal Grande, … Prosto za samostojni potep, 
kosilo in kavico. Popoldne se vrnemo v Slovenijo in se ustavimo v očarljivi LIPICI, kjer v slavni 
kobilarni eno najbolj znamenitih konjskih pasm, lipicance, vzrejajo že vse od leta 1580. Posebej 
zanimiv je 40 metrov dolg hlev za plemenske žrebce, pa tudi velik hlev za plemenske kobile z 
notranjim dvoriščem, ki mu pravijo borjač, in pred katerim se v ogradi sprehaja veliko brejih kobil. 
Privlačna je tudi okolica, kjer so teniška in golf igrišča ter sprehajalne poti, na katerih začutimo utrip 
kraške pokrajine. Po končanem obisku Lipice vožnja nazaj do hotela, večerja in nočitev. 
 

4. dan: ponedeljek, 23. maj  Višarje – Ljubljana – Maribor 
Po zajtrku se poslovimo od mediteranskega dela naše dežele in se znova odpravimo v Italijo. Pot nas 
mimo Vidma vodi proti tromeji z Avstrijo do Ovčje vasi, od koder se zapeljemo s sodobno žičnico na 
SVETE VIŠARJE, na višino 1766 m. Legenda pravi, da je leta 1360 pastir našel v grmu lesen kip 
Marije z Jezusom in na tem kraju so najprej postavili kapelo, kasneje pa še cerkvico. Višarsko 
svetišče so zaradi večkratnega uničenja vedno znova obnavljali. Notranjost krasijo Marijin kip, 
umetniške freske slikarja Toneta Kralja in lepa barvna okna. Prosto za samostojno raziskovanje 
okolice ali okrepčilo v planinski koči. Naše romanje zaključimo z zadnjo romarsko mašo in se nato z 
žičnico vrnemo v dolino. Vožnja v Slovenijo v kraje odhoda, kamor se vrnemo v večernih urah. 
 

CENA: 389 EUR (45 oseb), 399 EUR (40 oseb), 419 EUR (35 oseb), 449 EUR (30 oseb)  sklic:    
 

ZA PLAČILO LAHKO KORISTITE TURISTIČNE BONE 2020 v višini 141 EUR  
in TURISTIČNE BONE 2021 v višini 100 EUR. 
Cena je izračunana aprila 2022. 
           

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, 3 polpenzioni v hotelu 
3*/4* (dvoposteljne sobe, TWC), vsi zunanji ogledi po programu, obisk Šavrink, vožnja z ladjico, 
vstopnina v Sečoveljske soline in kobilarno Lipica, vožnja z žičnico na Višarje, duhovno in strokovno 
vodstvo, organizacija in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.  
Možna doplačila: enoposteljna soba  EUR (možnost koriščenja turističnega bona). 
Odstopnina: 15 EUR  (v primeru dokumentirane višje sile). 
Način plačila: 50 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti. 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si.  

 
V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s 

priporočili NIJZ in veljavnimi ukrepi v tej zvezi na celotni poti. 
 

Dovoljujemo si možnost manjših sprememb programa, vendar ne v škodo njegove vsebine. Pridržujemo si pravico do 
zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah prevozov ali hotelsko gostinskih storitev ali romanje odpovedati v primeru 

višje sile ali premajhnega števila prijavljenih.  

 

Aritours že 29 let z vami in za vas! 
Obilo prijetnih romarskih doživetij vam želi vaša agencija Aritours! 
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