
Program za skupine (z lastnim prevozom ali vlakom) 

Spoznajte skriti biser ob smaragdni reki – Kanal ob Soči 

Želimo, da v našem kraju spoznate gostoljubne domačine, ki tu živijo, ustvarjajo in dihajo 

s krajem, želimo, da naš kraj med obiskom doživite z vsemi čuti, zato vas vabimo, da se 

nam pridružite:  

                                                                                                        - Prihod v Kanal in srečanje z lokalnim   
                                                                                                           vodnikom v središču Kanala ali na 
                                                                                                           železniški postaji.  
                                                                                                        -  Sprehodili se bomo po središču    
                                                                                                           srednjeveškega naselja, si ogledali  
                                                                                                           ohranjene obrambne stolpe, cerkev 

         Marijinega  Vnebovzetja, Kontrado,  
  most   
- Spoznali in pokusili bomo izdelke čebelarja, 
   zeliščarjev, si ogledali umetniške izdelke iz    
   keramike in soških kamnov ter prisluhnili  
  zgodbi o skrivnostni kabrci     

Kanalski most, foto: Mitja Madon                                                    - Ogledali si bomo galerijo Rika Debenjaka,  
                se podali v obrambni stolp in gotsko hišo     
- Srečali se bomo z izdelovalcem tradicionalnih liških pustnih mask 
- Obiskali bomo še sirarja, kjer bomo lahko poskusili in kupili odlične izdelke  
- Na železniški postaji nam bo navdušeni zbiratelj predstavil kraj med prvo svetovno vojno in pokazal zbirko  
  predmetov iz tega obdobja 
- Podali se bomo na točko, s katere boste imeli najlepši pogled na sloviti kanalski most 
- Sledi čas za kosilo ali prigrizek pri naših gostincih ali nekaj sladkega v naši slaščičarni (po dogovru) 
- Trajanje programa 4 ure 
 

Cena po osebi:   9 € /  40 - 50 oseb; 10 € /  30 – 39 oseb;    
11,50 € /20 - 29 oseb, 12,50 € /15 - 19 oseb,   
16 € / 8 - 14 udeležencev. 

 
Vključeno: spremstvo lokalnega vodnika 4 ure, degustacija domačih  
izdelkov, nezgodno zavarovanje udeležencev, organizacija in DDV.               Prodajni atelje GalNAtural foto: ZOSO 

Ni vključeno: kosilo.                                                                                                  

Po kosilu toplo priporočamo, da vas naš vodnik (za doplačilo) pospremi še:  
- sprehod po čudovitem parku Pečno 
- ogled umetnega jezera na Kanalskem vrhu (lastni prevoz)                                     Galerija Rika Debenjaka, foto: ZOSO 
- obisk čebelarja v Kalu nad Kanalom z degustacijo ter možnostjo nakupa,  
  možnost degustacije in nakupa   tudi suhomesnih izdelkov 
Na kanalskem Kolovratu (lasten prevoz:  
- obisk Lukčeve hiše in priprava lokalnih jedi z gospodinjo (prostovoljni prispevek) 
- obisk Liga in enega od treh znamenitih Marijinih svetišč – Marijino Celje 
- obisk domačina rezbarja in zbiratelja v Melinkih (prostovoljni prispevek) 
- obisk Britofa s cerkvico Sv. Kancijana in čudovitim trokrilnim oltarjem (prostovoljni prispevek) 
- če boste lačni, vam lahko organiziramo kosilo/večerjo v lokalnih okrepčevalnicah 

Za izvedbo programa in vodenja je potrebna rezervacija. Vse informacije dobite: 
    

DARTURING potovalna agencija d.o.o. 
                                  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica, Slovenija 
                                  Tel.: +386 5333 4510, Fax.: +386 5333 4511, 

                 e-mail: darturing@darturing.si, www.darturing.si  

mailto:darturing@darturing.si
http://www.darturing.si/

