VABILO
Društvo Drobnovratnik in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES)
organizirata ekskurzijo na slovensko Obalo v soboto 8. oktobra 2016.
Obiskali bomo novo urejeno območje in center za obiskovalce v Naravnem rezervatu
Škocjanski zatok pri Kopru in Krajinski park Strunjan. Z avtobusne postaje Postojna bo
organiziran avtobusni prevoz.
Program ekskurzije:
-

ob 8:00 zbor na Avtobusni postaji Postojna

-

ob 9:00 zbor na vhodu v Naravni rezervat Škocjanski zatoka - http://www.skocjanskizatok.org/ (kdor ne potuje z avtobusom). Sledi organizirano vodenje po zatoku (ca. 2
uri) in predstavitev magistrske naloge mag. Nataše Šalaja: Programi obiskovanja
Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do
narave (ca. 1 ura).

-

ob 12.30 odhod v Strunjan

-

ob 13:00 kosilo v restavraciji Primorka pod hotelom Krka Strunjan

-

ob 14:00 voden ogled Krajinskega parka Strunjan, ogled solin in muzeja

-

zaključek ogleda predviden okoli 16. ure, sledi doživljanje obale in morja (po želji)

-

ob 18:00 odhod iz Strunjana v Postojno.

Za člane društva Drobnovratnik je udeležba na ekskurziji brezplačna. Stroški ekskurzije za
nečlane so: vstopnini za Škocjanski zatok (6 €) in Strunjanske soline (3 €), prispevek za
avtobusni prevoz (11 €), kosilo (10 €), skupaj: 30 €. Plačila na avtobusu.
Prijave sprejemamo do 5. oktobra oziroma do zapolnitve prostih mest na avtobusu po e-pošti
na: drustvo.drobnovratnik@gmail.com ali na 041-657-308 (Špela). Ob prijavi navedite, če
želite vegetarijansko kosilo.
Kako do Škocjanskega zatoka, če boste prišli z lastnim prevozom:
Glavni vhod v Naravni rezervat Škocjanski zatok je na Bertoški bonifiki. Hitro cesto
Ljubljana-Koper zapustite na odcepu Bertoki/Bertocchi. Iz krožišča se usmerite
desno, po bertoški vpadnici proti bazi AMZS/ Luki Koper ter na prvem krožišču
zavijete levo v naravni rezervat, ki ga že pred tem vidite na svoji levi strani.

Lep pozdrav in lepo povabljeni na ekskurzijo!

mag. Špela Habič

mag. Mateja Poljanšek
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