Svetovni slovenski kongres in Konferenca za Italijo
v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo
v okviru projekta

SLOVENSKO OBROBJE

2019

vabita na

OBISK K ROJAKOM V BENEČIJI,
ki bo

v petek, 24. maja 2019
Odhod avtobusa bo s parkirišča v Tivoliju v Ljubljani točno ob 8.00 uri zjutraj.
Okvirni program
Na meji z Italijo nas bo pričakal Karlo Bresciani, predsednik Konference za Italijo, ki nam bo več povedal o
rojakih v Italiji in nas vodil po Beneški Sloveniji.
Najprej se bomo odpeljali v Čedad (Cividale del Friuli), kjer se bomo, po krajšem ogledu mesta, sestali s
predstavniki slovenskih organizacij v Čedadu. Po srečanju se bomo malo okrepčali, nato pa se z avtobusom
odpeljali v Špeter Slovenov (San Pietro al Natisone) – prihod v Špeter je predviden ob 16.00 uri. Pod strokovnim
vodstvom se bomo sprehodili po poti do Nadiže in izvedeli več o škratih in o krivopetah. Ob 17.30 se bomo
udeležili glasbenega nastopa slovenskega zbora iz Špetra.
Odhod iz Benečije načrtujemo v večernih urah.
Prijave zbiramo do 22. maja 2019 oz. do zapolnitve prostih mest, osebno v pisarni (Zaloška cesta 59), po telefonu na
01 24 28 550 ali po elektronski pošti na info@slokongres.com
Prispevek za ekskurzijo v celoti plačate predhodno v pisarni ali na avtobusu. Cena izleta za udeležence s poravnano
članarino SK SSK za leto 2019 je €40. Enaka cena velja za člane partnerskih organizacij: oba Kluba koroških Slovencev
(Ljubljana in Maribor), Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, Klub Korošcev Ljubljana, Društvo TIGR Primorske in
Društvo prijateljev Poti Sv. Jakoba.
Za ostale udeležence je cena aranžmaja €50.
Cena vključuje: prevoz, malico, ogled mest, kosilo in udeležbo na popoldanskem programu.
Pridržujemo si pravico do spremembe dela programa v primeru nepredvidenih okoliščin (vreme, promet...)

Prisrčno vabljeni na obisk k rojakom v Beneško Slovenijo!
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Slovensko obrobje pripravljamo s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

