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Program:  

»»ČČuuddoovviittaa  IIssttrraa  ––  mmeedd  BBuujjaammii  iinn  NNoovviiggrraaddoomm««      
(odkrivanje skritih kotičkov severne Istre in njenih okusov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ččuuddoovviittee  BBUUJJEE  ss  ppookkuuššiinnoo  ttaarrttuuffoovv  ––  zzaanniimmiivv  MMUUZZEEJJ  TTRRAADDIICCIIOONNAALLNNIIHH  IISSTTRRSSKKIIHH  OOBBRRTTII  --  oobbiisskk  ssttaarriinnsskkee  

oolljjaarrnnee  zz  ddeegguussttaacciijjoo  ––  sskkrriivvnnoossttnnoo  ZZAAVVRRŠŠJJEE  ––  ddoommaaččee  kkoossiilloo  nnaa  iissttrrsskkii  kkmmeettiijjii  ––  oobbmmoorrsskkii  NNOOVVIIGGRRAADD  

 

6:00 - ODHOD IZ NOVEGA MESTA IZPRED PLANETA TUŠ 
 
Srečanje z lokalnim vodnikom na slovensko-hrvaški meji 
 

BUJE – ogled mesta, pokušina izdelkov iz tartufov 
Ob prihodu v Istro si bomo po želji lahko najprej privoščili jutranjo 
kavico, nato pa se bomo sprehodili po starem delu Buj. Buje so bile 
dolgo administrativno, ekonomsko in prometno središče 
severozahodne Istre. V zadnjih desetletjih se je žarišče premaknilo na 
obalo, toda tradicija tega predela Istre, nekateri bi rekli tudi njegova 
duša, je v marsičem ostala v Bujah. Navsezadnje je njihovo ime 
ukoreninjeno v zgodovinskem in geografskem imenu za celotno 
področje, ki se popularno imenuje "Bujština". S številnimi 

pomembnimi ustanovami Buje še danes močno vplivajo na širši okoliš. Stari del Buj pa navdušuje z zanimivo 
istrsko arhitekturo mesta na griču. V eni izmed trgovinic nam bodo pripravili degustacijo izdelkov iz tartufov. 
 

 
ZANIMIV MUZEJ ISTRSKIH TRADICIONALNIH OBRTI 
V stari beneški palači se nahaja etnografski muzej istrskih 
tradicionalnih obrti in kulture. Skupaj z vodnikom si bomo ogledali 

staro istrsko hišo z bivalnimi prostori, črno istrsko 
kuhinjo, kovačijo, tkalnico in ostale zanimivosti z 
zgodovinsko vrednostjo. 
 

 
 

 
OBISK STARINSKE OLJARNE Z DEGUSTACIJO 
OLJČNEGA OLJA  
Tradicija oljkarstva v Istri sega v čas Rimljanov. Še ne 
dolgo tega, so mlin poganjali oslički, preša pa je bila v 
domeni močnih domačih fantov. Danes olje pridelujejo 
s pomočjo sodobne tehnologije. Mi si bomo v središču 
Buj ogledali staro torklo, ki nam jo bo predstavil oljkar, 
ki je tudi Bujam podaril star mlin in stiskalnico. Oljkar 

nam bo na pokušino dal tudi svoje domače ekstra deviško oljčno olje, ki ga 
boste seveda lahko tudi nakupili. 
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ZAVRŠJE – skrivnostni biser v osrčju severne Istre 
Završje je izredno slikovito zapuščeno mestece v osrčju Istre, ki 
navdušuje s svojo arhitekturo in zgodovino. Skrito med istrskimi 
griči in skoraj pozabljeno od potomcev, se Završje bohoti na 
enem izmed gričev nad dolino Mirne. Ostanki nekdanjega gradu 
in obzidja pričajo o nekdanji veljavi tega mesteca. Sprehod po 
zapuščenem jedru Završja s kamniti hišami nas bo vrnil v 
povojni čas, ko so domačini zaradi strašne revščine zapuščali 
mesta v osrčju Istre. 
 
 

 
13:30 DOMAČE KOSILO NA ISTRSKI KMETIJI 
Po pestrem dopoldnevu bomo naše vtise strnili na kosilu na eni izmed bolj 
pristnih istrskih kmetij v tem okolišu: 
 

Menu: 
Aperitiv 

*** 
domač mešan istrski narezek in kruh  

***  
Domače testenine (fuži) z golažem od boškarina (avtohtono istrsko govedo) 

*** 
istrska sladica 

 
 ***možnost vegetarijanskega menuja 
 

 

 
16:15 NOVIGRAD – čudovito mesto ob morju  
Popoldne se bomo zapeljali še do morja, kjer si bomo na krajšem 
sprehodu po starem delu Novigrada ogledali tipično arhitekturo 
starega mestnega jedra, znamenito obzidje in zgodbe, ki jih skriva 
to obmorsko mestece. Ob koncu bomo imeli prosti čas za prijeten 
klepet ob morju na kavici, sladoledu ali hladni pijači.  
 
 

Zaključek izleta ob cca 18:30 ter odhod proti domu. Prihod v 
Novo mesto ob cca. 21:00. 

 
CCeennaa  nnaa  oosseebboo::  4499,,9900  €€  ((mmiinn..  4400  ppoottnniikkoovv))  
 
Program vključuje: 
Avtobusni prevoz iz Novega mesta po programu, ogled etnografskega muzeja v Bujah, ogled stare oljarne z 
degustacijo ekstra deviškega oljčnega olja, pokušina izdelkov iz tartufov, kosilo na istrski kmetiji po programu, 
ostale oglede in obiske po programu, strokovno vodenje z vodnikom domačinom iz Istre (hrvaški jezik), stroške 
organizacije, zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV. 
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Doplačila na kraju samem:  

 pijača pri kosilu 
 
Česa ne smemo pozabiti vzeti s seboj:  
Osebni dokument za prehod meje, brezalkoholne 
pijače, prigrizka, udobne obutve in oblačil, 
fotoaparata 
 
Splošne informacije: 

 Cena izleta velja po priloženi lestvici. 
 Ponudba je izvedljiva ob predhodni rezervaciji. 
 Kar v predstavljenih programih ni posebej navedeno, veljajo splošni pogoji agencije Autentica, ki so 

objavljeni na spletni strani www.autentica.si . 
 Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru, da bi prišlo do spremembe tarif dobaviteljev.  
 V vseh cenah je že vključen DDV. 

ZELENI POKAZATELJ IZLETA 

Avtentični izlet -  Z nakupom naših izletov 
pomagate manjšim lokalnim pridelovalcem, 
kmetijam, društvom in posameznikom! S tem 

pomembno prispevate h krepitvi lokalnih 
skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila! 


