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	Natančnejši	opisi	programov	izletov	/	potovanj	in	splošni	pogoji	so	vam	na	
voljo	v	naših	turističnih	poslovalnicah	ali	na	spletni	stani:	

 www.alpetour.si. 

	V	primeru	morebitnih	kasnejših	sprememb,	so	le-te	objavljene	na	spletni	
strani.

	Arriva	 d.o.o.	 lahko	 v	 programu	 določi	 dve	 ceni	 aranžmaja,	 ki	 sta	 odvis-
ni	 od	 števila	 prijavljenih	 potnikov.	 Potnik	 se	 prijavi	 po	 nižji	 ceni,	 vendar	 je	

	 seznanjen	in	nepreklicno	soglaša	z	doplačilom	razlike	med	nižjo	in	višjo	ceno,	če	
bi	se	za	potovanje	prijavilo	manjše	število	potnikov.	O	spremenjenih	pogojih	Ar-
riva	potnike	obvesti	7	dni	pred	odhodom.	Potnik	ne	more	odstopiti	od	pogodbe,	
če	bi	nastopili	pogoji	za	morebitno	zvišanje	cene.

	Pohodni izleti
	 Vodnik	na	poti	pred	začetkom	pohoda	 in	med	njim	opozori	udeležence	na	

posebnosti	in	nevarnosti,	ki	jih	lahko	pričakujejo	na	predvideni	poti.
	 Vodnik	lahko	na	poti	pred	odhodom	avtobusa	oziroma	pred	začetkom	hoje	

pri	udeležencih	preveri	stanje	opreme,	ki	 je	nujno	potrebna	za	varno	hojo	
in	gibanje.	Neustrezno	opremljene	udeležence	(neustrezna	ali	pomanjkljiva	
obleka,	obutev	ali	oprema)	opozori	na	pomanjkljivosti	in	jim	odsvetuje	hojo	
(v	 takem	primeru	potnik	pot	nadaljuje	na	 lastno	odgovornost)	oziroma	 jih	
lahko	zavrne.

	Tudi za družine
	 Značilnost	izleta	je,	da	je	prilagojen	družinam.	Pri	nekaterih	izletih	oddaljeno-

sti	ogledov	zahteva	zgodnejši	odhod	in	poznejši	prihod	domov.

 Manj hoje
	 Na	izletu	ni	predvideno	veliko	hoje.	

	Odhodi s Štajerske
	 Ker	se	na	nekaterih	aranžmajih	avtobusno	potovanje	ne	začenja	na	Štajer-

skem,	potnikom	nudimo	prevoz	na	odhodno	mesto	v	Ljubljano.
	 Prevoz	bomo	zagotavljali	ob	prijavi	vsaj	štirih	(4)	oseb.

	Odhodi s Primorske 
	 Ker	se	na	aranžmajih	avtobusno	potovanje	ne	začenja	na	Primorskem,	po-

tnikom	nudimo	prevoz	na	odhodno	mesto	v	Ljubljano.	Prevoz	bomo	zago-
tavljali	ob	prijavi	vsaj	6	(šestih)	oseb	iz	Lucije,	Portoroža,	Kopra	in	Postojne	
ter	v	primeru	vsaj		6	(šestih)	oseb	iz	Nove	Gorice	in/ali	Ajdovščine.	Pri	izletih,	
kjer	potujemo	v	smeri	Italije	(čez	mejni	prehod	Fernetiči/Vrtojba),	je	možen	
vstop/izstop	na	Fernetičih	ali	Vrtojbi,	ne	glede	na	število	oseb.	Natančne	in-
formacije	dobite	na	naših	prodajnih	mestih.		

 Odhodi z Dolenjske 
	 Ker	se	na	aranžmajih	avtobusno	potovanje	ne	začenja	na	Dolenjskem,	potni-

kom	nudimo	prevoz	na	odhodno	mesto	v	Ljubljano.	Prevoz	bomo	zagotavljali	
ob	prijavi	vsaj	6	(šestih)	oseb	iz	Novega	Mesta	ter	v	primeru	vsaj		6	(šestih)	
oseb	iz	Kočevja.	Pri	izletih,	kjer	potujemo	v	smeri	mejnega	prehoda	Obrežje,	
je	možen	vstop/izstop	v	Novem	Mestu	(Q-landia)	in	Čatež	(Petrol),	ne	glede	
na	št.	oseb.	Natančne	informacije	dobite	na	naših	prodajnih	mestih.	

 
	Izračuni	cen	izletov	/	potovanj	so	narejeni	do	7.	januarja	2022.	Skladno	s	57.	

členom	Zakona	o	varstvu	potrošnikov	si	pridržujemo	pravico	do	spremembe	
cene,	če	pride	do	sprememb	v	menjalnih	valutnih	tečajih	ali	do	sprememb	v	
cenikih	prevoznikov.

	Turistični	avtobus	je	vozilo,	ki	zagotavlja	večje	udobje	potovanja.	Opremljen	
je	z	audio	in	video	tehniko,	klimatsko	napravo,	hladilnikom	ter	ima	večjo	moč	
motorja	in	več	prostora	za	prtljago.

	Na	izletu	/	potovanju	potrebujete	veljaven	osebni	dokument.

	Program	enodnevnega	izleta	velja	kot	končno	obvestilo.

	Priporočamo	vam,	da	pri	rezervaciji	plačate	odstopnino.

	Izleti	in	potovanja	iz	kataloga	so	namenjeni	tudi	zaključenim	skupinam.

	Pri	 izletih	 /	 potovanjih,	 kjer	 so	 vključene	 pokušine	 alkoholnih	 pijač,	 vas	 ob-
veščamo,	da	Ministrstvo	 za	 zdravje	opozarja,	 da	prekomerno	pitje	 alkohola	
škoduje	zdravju.

	Stroške	morebitnih	vstopnin,	ki	so	navedeni	kot	možna	doplačila,	poravnate	
na	naših	prodajnih	mestih.	

Osnovno plačevanje
Na	naših	prodajnih	mestih	boste	rezerviran	aranžma	lahko	poravnali	
(30	%	ob	prijavi,	70	%	najkasneje	osem	dni	pred	odhodom)	z	gotovi-
no	ali	plačilnimi	karticami.
Možna	je	telefonska	prijava	na	našem	prodajnem	mestu	in	istoča-
sno	plačilo	na	daljavo	s	plačilno	kartico.
Plačilo	je	možno	tudi	z	nakazilom	na	naš	TRR.

Obročno odplačevanje
1.	Diners	kreditna	kartica;	do	12	obrokov,
2.	American	Express	kreditna	kartica;	do	12	obrokov.

Natančne	informacije	dobite	na	naših	prodajnih	mestih	in	na	spletni	
strani.

Pri nas ne zaračunavamo 
prijavnine.

PLAČILNI POGOJI

Izvleček iz Splošnih pogojev in navodil

	Priporočamo	vam,	da	pred	odhodom	sklenete	zdravstveno	zavarovanje	z	asi-
stenco	v	tujini.

	Vse	izlete	in	potovanja	vodijo	turistični	vodniki	ali	spremljevalci	z	licenco	GZS,	
razen	kjer	v	programu	ni	določeno	drugače.

	Na	izletu	/potovanju	je	potrebno	upoštevati	vsakokrat	veljavno	zakonodajo	
Republike	Slovenije	 in	države	potovanja,	higienska	priporočila	NIJZ	ali	dru-
gega	pristojnega	organa,	lokalna	higienska	priporočila	v	državi	potovanja	in	
priporočila	lokalnih	ponudnikov	storitev,	ki	so	vključena	v	program	potova-
nja	 ter	 takratne	pogoje	 za	vstop	v	državo	potovanja.	O	 trenutno	veljavnih	
priporočilih	vas	bo	na	potovanju	obveščal	turistični	vodnik.	Higienska	pripo-
ročila	 lahko	pomenijo	neprijetnosti	zaradi	daljših	 čakalnih	vrst,	obveznega	
razkuževanja	rok,	nošenja	mask	 in	podobno,	na	kar	Arriva	nima	vpliva	 in	v	
tem	delu	ne	nosi	odgovornosti	do	stranke.

	Popust	za	namestitev	otroka	do	12.	leta	na	dodatnem	ležišču	za	vse	dvo	ali	
večdnevne	izlete	znaša	5	%.

	Pridržujemo	si	pravico	do	tipkarskih	napak.

	Slike	so	simbolične.

V	Kranju,	januarja	2022

Možnost 
spletnega 
nakupa!

Z nami po nova doživetja!5%
Kupon	velja	za	nove	prijave	za	vse	Alpetourjeve	razpisne	izlete	v	letu	

2022,	ob	prijavi	in	plačilu	vsaj	30%	akontacije	do	vsaj	enega	(1)	meseca	
pred	odhodom	za	enodnevne	izlete	in	do	vsaj	dveh	(2)	mesecev	pred	

odhodom	za	večdnevne	izlete.	
Popust	velja	na	osnovno	ceno	in	na	prijavnico,	na	kateri	je	

lahko	največ	6	oseb.	

Popusti	se	med	seboj	ne	seštevajo,	ob	eni	prijavi	do	šest	oseb	je	
mogoče	unovčiti	le	en	kupon	za	popust.	

Kuponi	za	popust	se	ne	seštevajo	z	drugimi	popusti,	razen	nekaterih	
izjem	(npr.	popusti	za	otroke).	Več	na	www.alpetour.si. 

KUPON ZA POPUST 5%
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DOMŽALE
Ljubljanska 82
1230 Domžale
tel. 01/ 72 20 016
mail: domzale@alpetour.si

PTUJ
Miklošičeva ulica 2
2250 Ptuj
tel. 02/ 23 50 206
mail: ptuj@alpetour.si

KRANJ
Bleiweisova 5
4000 Kranj
tel. 04/ 20 13 220
 04/ 20 13 222
mail: kranj@alpetour.si

ŠKOFJA LOKA
Kapucinski trg 13
4220 Škofja Loka
tel. 04/ 51 70 305
mail: skofjaloka@alpetour.si

Obiščite nas:  
www.facebook.com/alpetour.si
www.instagram.com/alpetour_potovalna_agencija/

RADOVLJICA
Kranjska cesta 9
4240 Radovljica
tel. 04/ 53 20 445
mail: radovljica@alpetour.si

JESENICE
Cesta maršala Tita 18 
4270 Jesenice
tel. 04/ 58 09 755
mail: jesenice@alpetour.si

Želite biti prvi obveščeni 
o naši posebni ponudbi?
Prijavite se na novice na
www.alpetour.si

PRODAJNA MESTA

Obdarujte sebe in 
vaše najdražje!

Alpetourjevi večnamenski darilni 
kuponi v naših poslovalnicah!

Spoštovana ga. Mojca,
ne najdem zadostnih besed zahvale za čudovit dan, ki 
smo ga v vaši organizaciji preživele na Krasu. Pripravili 
ste nam čudovite oglede, imele smo dovolj prostega časa 
in uživale v okusni hrani, ki je je bilo na pretek. 
Še enkrat iskrena hvala za trud. Pohvala tudi uslužni-
ma voznikoma in vodnici, ki nam je predala veliko zna-
nja. V kratkem načrtujemo nov izlet, za organizacijo 
se bomo brez dvoma znova obrnili na vas.
Lep pozdrav,
Ljudmila K.

Izleti za 
zaključene skupine

Prepričani	smo,	da	vas	je	pestra	ponudba	izletov	in	potovanj	iz	ka-
taloga	navdušila.	Za	vaš	sindikat,	društvo,	krožek	ali	krog	prijateljev	
smo	tu,	da	prisluhnemo	vašim	željam,	vam	svetujemo	in	pripravi-
mo	program	po	vaših	merilih.	
Pokličite	nas	ali	pišite	v	eno	izmed	naših	poslovalnic	in	se	s	komer-
cialistom	za	turizem	dogovorite	za	obisk	pri	nas	ali	pri	vas.	
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datum stran odhod z  Gorenjske in iz Ljubljane odhod s Štajerske odhod s Primorske odhod z Dolenjske

Cena v € pri udeležbi najmanj 45, 40, 35,                  30, 25 in 20 potnikov (tabela spodaj) Cena v € pri udeležbi najmanj 45, 40, 35, 30, 25 in 20 potnikov (tabela spodaj)

Slovenija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Dan za razvajanje 15.10. 10 49,00 59,00

Etnološki biseri Obsotelja 21.5., 3.9. 10 63,00 71,00

Z Oldijem po Svečinskih goricah 26.6. 10 na 25 oseb: 49,00 €; na 20 oseb: 56,00 € 

Dežela ob reki Sotli in Kumrovec 15.-16.10. 10 136,00 149,00

Logarska dolina 18.6., 1.10. 11 51,00 59,00

Sprehod med krošnjami in jezeri 9.4., 2.7., 15.10. 11 33,00 43,00  Glejte program: Med pohorskimi krošnjami in jezeri

Mariborsko Pohorje in Maribor 9.4., 10.9. 11 44,00 54,00 44,00 54,00

Splavarjenje s koroškimi splavarji 9.7. 11 59,00 67,00

Pomlad v Prekmurju 2.-3.4. 12 139,00 159,00

Prekmurje, gostoljubno in očarljivo 11.6., 8.10. 12 67,00 77,00

Bogračfest in Lendavske gorice 27.8. 12 29,00 39,00

V deželi suhe robe in medveda 14.5., 17.9. 12 49,00 59,00

Cvetoča sivka na Krasu 26.6. 13 58,00 68,00

Lepote in dobrote Logarske doline 25.6. 13 48,00 58,00

Goriška Brda 1.10. 13 43,00 57,00

Smaragdna dolina Soče 2.7. 13 60,00 82,00

Jezersko, košček raja 10.9. 14 52,00 65,00

Hrastovlje in obala 4.6. 14 48,00 58,00

Vipavska dolina 10.9. 14 43,00 53,00

Slovensko Primorje 8.2., 9.10. 14 51,00 61,00

Bizeljsko in Kostanjevica na Krki 28.5., 24.9. 15 55,00 65,00

Velika planina in Kamnik 2.7. 15 48,00 58,00

Vaš dan za dan žena 5.3. 15 62,00 73,00 60,00 71,00

Martinovo na osmici na Krasu 12.11. 15 54,00 61,00

Martinovanje v Beli krajini 5.11. 16 73,00 81,00

Marinovanje v Prlekiji 12.11. 16 72,00 81,00 72,00 81,00

Italija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Iz jame do morja - Trst z okolico 11.9. 16 44,00 53,00

Safari park in Verona 27.4., 25.6., 15.10. 16 66,00 79,00

Grad Devin, vrtovi Miramar in Trst 10.4., 8.10. 17 38,00 48,00

Nakupi v Trstu 24.3., 26.11. 17 19,00 27,00 Glejte program: Sobotno nakupovanje v Trstu

Opera Carmen v veronski Areni 27.8. 17 84,00 104,00

Gardaland / dnevni, nočni, noč čarovnic več terminov 17 Podrobno na prodajnih mestih in na www.alpetour.si

Benetke z otoki 9.4., 7.5., 10.9., 15.10. 18 49,00 59,00 Glejte program: Benetke in beneška laguna

Slikovita Verona in Zoo Safari 30.4. 18 65,00 78,00 65,00 78,00

Benečija in Palladijeve vile 24.-25.9. 18 159,00 184,00 189,00 214,00 184,00 209,00

Ferrara in delta reke Pad 27.8. 19 42,00 57,00

Bologna, prestolnica Emilije - Romanije 8.10. 19 49,00 69,00

Okusi Emilije Romanje; Parma in Modena 14.-15.5. 19 149,00 179,00 179,00 209,00 174,00 204,00

Furlanija in Palmanova 4.6. 19 53,00 62,00

Dolomiti, piramide in jezera 25.6. 20 49,00 63,00

Gora Marmolada, središče Dolomitov 2.7., 6.8. 20 71,00 87,00

Dolomiti, mogočno gorovje 8.-10.7. 20 269,00 309,00 299,00 339,00 294,00 334,00

Livigno, Bormio in prelaz Stelvio 24.-26.6. 21 na 30 oseb: 299,00 €; na 20 oseb: 349,00 € na 30 oseb: 329,00 €; na 20 oseb: 379,00 € na 30 oseb: 324,00 €; na 20 oseb: 374,00 € 

Tri cine v Dolomitih, pohodni izlet 9.7., 27.8. 21 48,00 64,00

Republika San Marino 9.-10.4., 22.-23.10. 21 127,00 157,00 157,00 187,00 152,00 182,00

Monte Baldo in Gardsko jezero 3.-4.9. 22 159,00 187,00 189,00 217,00 184,00 212,00

Boromejski otoki in jezero Maggiore 7.-8.5. 22 159,00 189,00 189,00 219,00 184,00 214,00

Slikovito Gardsko jezero 30.4.-1.5. 22 139,00 165,00 139,00 165,00 164,00 190,00

Cinque terre, pet pisanih vasic 13.-15.5. 23 209,00 239,00 239,00 269,00 234,00 264,00

Cinque terre, romantične vasice 8.-9.10. 23 149,00 179,00 179,00 209,00 174,00 204,00

Cinque terre, pisane vasice z ladjo in vlakom 4.-5.6. 23 169,00 199,00 199,00 229,00 194,00 224,00

KAZALO 2022
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datum stran odhod z  Gorenjske in iz Ljubljane odhod s Štajerske odhod s Primorske odhod z Dolenjske

Cena v € pri udeležbi najmanj 45, 40, 35,                  30, 25 in 20 potnikov (tabela spodaj) Cena v € pri udeležbi najmanj 45, 40, 35, 30, 25 in 20 potnikov (tabela spodaj)

Slovenija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Dan za razvajanje 15.10. 10 49,00 59,00

Etnološki biseri Obsotelja 21.5., 3.9. 10 63,00 71,00

Z Oldijem po Svečinskih goricah 26.6. 10 na 25 oseb: 49,00 €; na 20 oseb: 56,00 € 

Dežela ob reki Sotli in Kumrovec 15.-16.10. 10 136,00 149,00

Logarska dolina 18.6., 1.10. 11 51,00 59,00

Sprehod med krošnjami in jezeri 9.4., 2.7., 15.10. 11 33,00 43,00  Glejte program: Med pohorskimi krošnjami in jezeri

Mariborsko Pohorje in Maribor 9.4., 10.9. 11 44,00 54,00 44,00 54,00

Splavarjenje s koroškimi splavarji 9.7. 11 59,00 67,00

Pomlad v Prekmurju 2.-3.4. 12 139,00 159,00

Prekmurje, gostoljubno in očarljivo 11.6., 8.10. 12 67,00 77,00

Bogračfest in Lendavske gorice 27.8. 12 29,00 39,00

V deželi suhe robe in medveda 14.5., 17.9. 12 49,00 59,00

Cvetoča sivka na Krasu 26.6. 13 58,00 68,00

Lepote in dobrote Logarske doline 25.6. 13 48,00 58,00

Goriška Brda 1.10. 13 43,00 57,00

Smaragdna dolina Soče 2.7. 13 60,00 82,00

Jezersko, košček raja 10.9. 14 52,00 65,00

Hrastovlje in obala 4.6. 14 48,00 58,00

Vipavska dolina 10.9. 14 43,00 53,00

Slovensko Primorje 8.2., 9.10. 14 51,00 61,00

Bizeljsko in Kostanjevica na Krki 28.5., 24.9. 15 55,00 65,00

Velika planina in Kamnik 2.7. 15 48,00 58,00

Vaš dan za dan žena 5.3. 15 62,00 73,00 60,00 71,00

Martinovo na osmici na Krasu 12.11. 15 54,00 61,00

Martinovanje v Beli krajini 5.11. 16 73,00 81,00

Marinovanje v Prlekiji 12.11. 16 72,00 81,00 72,00 81,00

Italija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Iz jame do morja - Trst z okolico 11.9. 16 44,00 53,00

Safari park in Verona 27.4., 25.6., 15.10. 16 66,00 79,00

Grad Devin, vrtovi Miramar in Trst 10.4., 8.10. 17 38,00 48,00

Nakupi v Trstu 24.3., 26.11. 17 19,00 27,00 Glejte program: Sobotno nakupovanje v Trstu

Opera Carmen v veronski Areni 27.8. 17 84,00 104,00

Gardaland / dnevni, nočni, noč čarovnic več terminov 17 Podrobno na prodajnih mestih in na www.alpetour.si

Benetke z otoki 9.4., 7.5., 10.9., 15.10. 18 49,00 59,00 Glejte program: Benetke in beneška laguna

Slikovita Verona in Zoo Safari 30.4. 18 65,00 78,00 65,00 78,00

Benečija in Palladijeve vile 24.-25.9. 18 159,00 184,00 189,00 214,00 184,00 209,00

Ferrara in delta reke Pad 27.8. 19 42,00 57,00

Bologna, prestolnica Emilije - Romanije 8.10. 19 49,00 69,00

Okusi Emilije Romanje; Parma in Modena 14.-15.5. 19 149,00 179,00 179,00 209,00 174,00 204,00

Furlanija in Palmanova 4.6. 19 53,00 62,00

Dolomiti, piramide in jezera 25.6. 20 49,00 63,00

Gora Marmolada, središče Dolomitov 2.7., 6.8. 20 71,00 87,00

Dolomiti, mogočno gorovje 8.-10.7. 20 269,00 309,00 299,00 339,00 294,00 334,00

Livigno, Bormio in prelaz Stelvio 24.-26.6. 21 na 30 oseb: 299,00 €; na 20 oseb: 349,00 € na 30 oseb: 329,00 €; na 20 oseb: 379,00 € na 30 oseb: 324,00 €; na 20 oseb: 374,00 € 

Tri cine v Dolomitih, pohodni izlet 9.7., 27.8. 21 48,00 64,00

Republika San Marino 9.-10.4., 22.-23.10. 21 127,00 157,00 157,00 187,00 152,00 182,00

Monte Baldo in Gardsko jezero 3.-4.9. 22 159,00 187,00 189,00 217,00 184,00 212,00

Boromejski otoki in jezero Maggiore 7.-8.5. 22 159,00 189,00 189,00 219,00 184,00 214,00

Slikovito Gardsko jezero 30.4.-1.5. 22 139,00 165,00 139,00 165,00 164,00 190,00

Cinque terre, pet pisanih vasic 13.-15.5. 23 209,00 239,00 239,00 269,00 234,00 264,00

Cinque terre, romantične vasice 8.-9.10. 23 149,00 179,00 179,00 209,00 174,00 204,00

Cinque terre, pisane vasice z ladjo in vlakom 4.-5.6. 23 169,00 199,00 199,00 229,00 194,00 224,00

Pri nas ne 
zaračunavamo 
prijavnine.
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datum stran odhod z  Gorenjske in iz Ljubljane odhod s Štajerske odhod s Primorske odhod z Dolenjske

Cena v € pri udeležbi najmanj 45, 40, 35,                  30, 25 in 20 potnikov (tabela spodaj) Cena v € pri udeležbi najmanj 45, 40, 35, 30, 25 in 20 potnikov (tabela spodaj)

Medičejci - gospodarji Firenc 22.-24.4. 24 209,00 239,00 239,00 269,00 234,00 264,00

Večni Rim in Vatikan 9.-12.6. 24 249,00 299,00 279,00 329,00 274,00 324,00

Toskana in otok Elba 20.-22.5. 25 249,00 279,00 279,00 309,00 274,00 304,00

Okusi Toskane 27.-29.5., 16.-18.9. 25 339,00 389,00 369,00 419,00 364,00 414,00

Apulija, dežela na jugu Italije 27.4.-2.5. 26 379,00 454,00 409,00 484,00 404,00 479,00

Čudovita Sardinija 26.4.-2.5. 26 564,00 604,00 594,00 634,00 589,00 629,00

Sicilija in Eolski otoki 19. -24.9. 27 614,00 689,00 644,00 719,00 639,00 714,00

Tirolska in Južna Tirolska v adventu 17.-18.12. 28 139,00 154,00 169,00 184,00 169,00 184,00 164,00 179,00

Avstrija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Gradec in čokoladnica Zotter 23.4., 24.9. 28 57,00 72,00 57,00 72,00

Opice in ujede 7.5., 3.9. 28 51,00 61,00

Grad Kornberg, Vulcano in motorični park 4.6. 29 68,00 83,00 66,00 81,00

Gorska cesta Nockalm in Klomnock, pohodni izlet 27.8. 29 43,00 56,00

Gorska cesta Grossglockner 12.6., 20.8. 29 44,00 55,00

Maltatal, gorska dolina slapov 18.6., 21.8. 29 43,00 53,00

Razgledna ploščad 5 prstov in Salzkammergut 11.-12.6. 30 189,00 219,00 219,00 249,00 219,00 249,00 214,00 244,00

Gorski masiv in ledenik Dachstein 6.8. 30 85,00 100,00

Slapovi Krimml, najvišji v Avstriji 9.7. 30 57,00 69,00

Stubnerkogel in soteska Liechtenstein 18.6. 30 88,00 99,00

Salzburg in solni rudnik 11.6., 17.9. 31 64,00 78,00

Salzburg in Hiša narave 22.10. 31 49,00 61,00

Dunaj in živalski vrt 21.5., 1.10. 31 63,00 74,00 63,00 74,00

Lepote ob Donavi, Linz, Melk in Krems 10.-11.9. 31 179,00 209,00 209,00 239,00 209,00 239,00 204,00 234,00

Avstrijska Štajerska: Po sledeh južne železnice 3.-4.9. 32 149,00 174,00 147,00 172,00 179,00 204,00 174,00 199,00

Tirolska; lepote Ötztala in Kitzbühelskih Alp 8.-10.7. 32 274,00 314,00 304,00 344,00 304,00 344,00 299,00 339,00

Nemčija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Bavarski gradovi 30.4.-1.5., 10.-11.9. 33 194,00 214,00 224,00 244,00 224,00 244,00 219,00 239,00

Solni rudnik in Orlovo gnezdo 9.7. 33 83,00 96,00

Orlovo gnezdo in Kraljevo jezero 18.6., 3.9. 33 91,00 104,00

München 27.4., 1.10. 34 59,00 74,00

München in Freising 3.-4.9. 34 134,00 154,00 164,00 184,00 164,00 184,00 159,00 179,00

Z vlakom na goro Wendelstein 2.5. 34 78,00 91,00

Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen 2.-3.7. 35 225,00 245,00 255,00 275,00 255,00 275,00 250,00 270,00

Berlin, Potsdam in Dresden 29.6.-3.7., 21.-25.10. 35 244,00 289,00 274,00 319,00 274,00 319,00 269,00 314,00

Saška; Dresden in Narodni park Saška Švica 8.-11.9. 36 394,00 444,00 424,00 474,00 424,00 474,00 419,00 469,00

Nürnberg in Rothenburg 17.-18.12. 36 124,00 149,00 154,00 179,00 154,00 179,00 149,00 174,00

München, Passau in Sveta noč 10.-11.12. 36 119,00 139,00 149,00 169,00 149,00 169,00 144,00 164,00

Stuttgart in Aurgsburg; čudovita božična sejma 3.-4.12. 37 135,00 153,00 165,00 183,00 165,00 183,00 160,00 178,00

Francija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Strassbourg, Verdun in vinorodna Alzacija 22.-25.9. 37 349,00 399,00 379,00 429,00 379,00 429,00 374,00 424,00

Provansa in Azurna obala 22.-26.6. 38 289,00 329,00 319,00 359,00 314,00 354,00

Pariz, romantično mesto 22.-26.10. 38 269,00 319,00 299,00 349,00 299,00 349,00 294,00 344,00

Savojske Alpe, Savoja 23.-25.9. 39 359,00 414,00 389,00 444,00 384,00 439,00

Mont Blanc; veličastni vrh Evrope 17.-19.6. 40 289,00 324,00 319,00 354,00 314,00 349,00

Švica  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Švica; vožnja z vlakom Bernina Express 22.-24.4., 24.-26.6., 2.-4.9. 41 284,00 324,00 314,00 354,00 309,00 349,00

Bernina Express - zimska pravljica 25.-27.2., 9.-11.12. 41 294,00 319,00 319,00 344,00 314,00 339,00

Milano in vlak čez 100 dolin 4.-5.6. 42 179,00 214,00 209,00 244,00 204,00 239,00

Gora Pilatus in Renski slapovi 8.-10.7. 42 379,00 429,00 409,00 459,00 404,00 454,00

Gora Matterhorn; simbol Švice 19.-21.8. 43 279,00 324,00 309,00 354,00 304,00 349,00

Češka  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Gradovi južne Češke 30.4.-1.5., 17.-18.9. 44 167,00 202,00 197,00 232,00 197,00 232,00 192,00 227,00

Dolina reke Vltave in pivo Budweiser 10.-11.9. 44 179,00 209,00 209,00 239,00 209,00 239,00 204,00 234,00
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München 27.4., 1.10. 34 59,00 74,00
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Zlata Praga 11.-12.6. 45 117,00 154,00 147,00 184,00 147,00 184,00 142,00 179,00

Praznična zlata Praga 10.-11.12. 45 116,00 151,00 146,00 181,00 146,00 181,00 141,00 176,00

Olomuc in Brno 21.-22.5. 46 153,00 186,00 183,00 216,00 183,00 216,00 178,00 211,00

Slovaška  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Slovaška in gorovje Tatre 15.-18.9. 46 389,00 439,00 389,00 439,00 419,00 469,00 414,00 464,00

Z ladjo po Donavi; od Dunaja do Bratislave 28.-29.5. 47 149,00 174,00 149,00 174,00 179,00 204,00 174,00 199,00

Bratislava in Dunaj, praznični prestolnici 17.-18.12. 47 104,00 134,00 104,00 134,00 134,00 164,00 129,00 159,00

Nitra, Trnava in Bratislava 24.-25.9. 48 138,00 168,00 168,00 198,00 168,00 198,00 163,00 193,00

Madžarska  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Budimpešta v dveh dneh 14.-15.5. 48 99,00 129,00 99,00 129,00 129,00 159,00 124,00 154,00

Madžarsko morje in čikoši 27.8. 48 65,00 75,00

Prestolnice ob Donavi v adventu 2.-4.12. 49 189,00 214,00 189,00 214,00 219,00 244,00 214,00 239,00

Budimpešta v prazničnem času 10.-11.12. 49 99,00 129,00 99,00 129,00 129,00 159,00 124,00 154,00

Hrvaška  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Potep po Istri in Dnevi tartufov 1.10. 49 57,00 69,00

Krapina in Varaždin 10.9. 50 47,00 57,00 47,00 57,00

Živalski vrt v Zagrebu 14.5., 18.9. 50 33,00 43,00 33,00 43,00

Hrvaško Zagorje 28.5. 50 46,00 59,00

Zagreb in živalski vrt 25.6., 29.10. 50 28,00 40,00

Obiranje oljk na Krku 22.10. 51 69,00 82,00

Narodni park Plitvice 28.5., 8.10. 51 58,00 71,00 58,00 71,00

Brioni in Rovinj 21.5., 8.10. 51 64,00 77,00

Dan na ladji: od Poreča do Rovinja 18.6. 51 64,00 77,00

Cres, ladijski izlet 6.8. 52 63,00 76,00

Rab in Pag, ladijski izlet 16.7., 27.8. 52 64,00 78,00

Slavonija in Baranja 27.-28.8. 52 179,00 199,00 209,00 229,00 209,00 229,00 179,00 199,00

Kornati, ladijski izlet v narodni park 2.7. 52 84,00 96,00 84,00 96,00

Narodni park Paklenica in slapovi Krke 17.-18.9. 53 148,00 178,00 178,00 208,00 178,00 208,00

Obiranje mandarin in Mostar 7.-9.10. 53 204,00 249,00 234,00 279,00 234,00 279,00 204,00 249,00

Obiranje mandarin in Dubrovnik 13.-16.10. 54 249,00 284,00 279,00 314,00 279,00 314,00 249,00 284,00

Obiranje mandarin in Mljet 6.-9.10. 54 282,00 312,00 312,00 342,00 312,00 342,00 282,00 312,00

Sončna Dalmacija 5.-9.10. 55 339,00 375,00 339,00 375,00

Bosna in Hercegovina  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Banjaluka in Zagreb 7.-8.5. 56 106,00 131,00 136,00 161,00 136,00 161,00 106,00 131,00

Sarajevo, Mostar in Titov bunker 17.-19.6. 56 156,00 176,00 186,00 206,00 186,00 206,00 156,00 176,00

Sarajevo, Travnik in Banjaluka 21.-22.5., 27.-28.8., 15.-16.10. 57 99,00 129,00 129,00 159,00 129,00 159,00 99,00 129,00

Edinstvena reka Una, Bihać in Drvar 4.-5.6. 57 124,00 154,00 154,00 184,00 154,00 184,00 124,00 154,00

Kontrasti Bosne in Hercegovine 7.-9.10. 58 145,00 165,00

Srbija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Vojvodina; kulinarični potep 28.4.-1.5., 29.9.-2.10. 58 264,00 294,00 294,00 324,00 294,00 324,00 264,00 294,00

Šarganska osmica in Višegrad              21.-24.4.,16.-19.6., 25.-28.8., 13.-16.10. 59 254,00 284,00 284,00 314,00 284,00 314,00 254,00 284,00

Beograd in Novi Sad 14.-15.5. 59 136,00 171,00 166,00 201,00 166,00 201,00 136,00 171,00

Yugo nostalgija v Beogradu 28.-29.5., 17.-18.9. 59 153,00 173,00 183,00 203,00 183,00 203,00 153,00 173,00

Južna Srbija 8.-12.6. 60 299,00 339,00 329,00 369,00 329,00 369,00 299,00 339,00

Makedonija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Makedonija 21.-26.6. 61 325,00 375,00 355,00 405,00 355,00 405,00 325,00 375,00

Črna gora  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Črna gora in Narodni park Durmitor 21.-25.9. 62 299,00 339,00 329,00 369,00 329,00 369,00 299,00 339,00

Turčija  30    20    30    20    30    20    30    20   

Istanbul 13.-16.10. 63 529,00 569,00

Gruzija  30    15    30    15    30    15    30    15   

Gruzija, kavkaški biser 24.6.-1.7. 64 1.169,00 1.259,00
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Zagreb in živalski vrt 25.6., 29.10. 50 28,00 40,00

Obiranje oljk na Krku 22.10. 51 69,00 82,00

Narodni park Plitvice 28.5., 8.10. 51 58,00 71,00 58,00 71,00

Brioni in Rovinj 21.5., 8.10. 51 64,00 77,00

Dan na ladji: od Poreča do Rovinja 18.6. 51 64,00 77,00

Cres, ladijski izlet 6.8. 52 63,00 76,00

Rab in Pag, ladijski izlet 16.7., 27.8. 52 64,00 78,00

Slavonija in Baranja 27.-28.8. 52 179,00 199,00 209,00 229,00 209,00 229,00 179,00 199,00
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Obiranje mandarin in Mostar 7.-9.10. 53 204,00 249,00 234,00 279,00 234,00 279,00 204,00 249,00
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Kontrasti Bosne in Hercegovine 7.-9.10. 58 145,00 165,00

Srbija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Vojvodina; kulinarični potep 28.4.-1.5., 29.9.-2.10. 58 264,00 294,00 294,00 324,00 294,00 324,00 264,00 294,00

Šarganska osmica in Višegrad              21.-24.4.,16.-19.6., 25.-28.8., 13.-16.10. 59 254,00 284,00 284,00 314,00 284,00 314,00 254,00 284,00

Beograd in Novi Sad 14.-15.5. 59 136,00 171,00 166,00 201,00 166,00 201,00 136,00 171,00

Yugo nostalgija v Beogradu 28.-29.5., 17.-18.9. 59 153,00 173,00 183,00 203,00 183,00 203,00 153,00 173,00

Južna Srbija 8.-12.6. 60 299,00 339,00 329,00 369,00 329,00 369,00 299,00 339,00

Makedonija  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Makedonija 21.-26.6. 61 325,00 375,00 355,00 405,00 355,00 405,00 325,00 375,00

Črna gora  45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25    45    40    35    30    25   

Črna gora in Narodni park Durmitor 21.-25.9. 62 299,00 339,00 329,00 369,00 329,00 369,00 299,00 339,00

Turčija  30    20    30    20    30    20    30    20   

Istanbul 13.-16.10. 63 529,00 569,00

Gruzija  30    15    30    15    30    15    30    15   

Gruzija, kavkaški biser 24.6.-1.7. 64 1.169,00 1.259,00
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Datum: 26.6. 2022  Predviden program Š
S	 starodobnim	 avtobusom	Mercedes	
Benz	 O3500,	 letnik	 1951,	 ki	 je	 dobil	
ljubkovalno	 ime	Oldi,	 se	 bomo	 zape-
ljali	 v	 Svečinske	 gorice,	med	prostra-
ne	 vinorodne	 štajerske	 griče.	 Naprej	
se	bomo	podali	na	Plački	vrh,	kjer	se	
bomo	 povzpeli	 na	 28	 metrov	 visok	
stolp.	Razgledna	ploščat	na	vrhu	po-
nuja	 čudovito	 panoramo,	 ob	 jasnem	
vremenu	 pogled	 sega	 vse	 do	 Prek-
murja,	 do	 Donačke	 gore,	 ki	 leži	 na	
meji	s	Hrvaško	ter	globoko	čez	avstrij-

sko	mejo	do	Koralp.	Pot	nas	bo	nato	vodila	v	Svečino,	kjer	si	bomo	ogledali	
cerkev	sv.	Andreja,	spomenik	nekdanjega	rektorja	dunajske	univerze	An-
dreja	Perlaha	in	svečinski	grad	(notranji	ogled).	Nato	se	bomo	podali	na	t.i.	
srčkasto	cesto,	ki	ste	jo	gotovo	že	videli	vsaj	na	fotografiji.	To	je	cesta,	ki	se	
v	obliki	srca	vije	med	vinogradi	v	Špičniku,	najbolje	pa	je	vidna	z	razgledne	
točke	ob	turistični	kmetiji	Dreisiebner.	Po	obveznem	fotografiranju	si	bomo	
ogledali	 še	posestvo	kmetije.	Obisk	Svečinskih	goric	ne	more	miniti	brez	
pokušine	tamkajšnjih	odličnih	vin,	zato	se	bomo	podali	do	ene	od	številnih	
vinskih	 kleti.	Gostitelji	 nas	 bodo	ob	 spremni	 besedi	 popeljali	 skozi	 svojo	
klet,	za	konec	pa	si	bomo	privoščili	še	degustacijo	njihovih	odličnih	vin.	Pol-
ni	 lepih	vtisov	se	bomo	v	popoldanskih	urah	vrnili	proti	
domu.
Cena vključuje: prevoz	s	starodobnim	avtobusom	“Oldi”,	
zunanje	oglede	po	programu,	vstopnino	v	grad	Svečina,	
vstopnino	na	turistični	kmetiji	Dreisiebner,	ogled	kleti	in	de-
gustacijo	vin,	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Z Oldijem v Svečinskih goricah
Datum: 15.-16.10. 2022  Predviden program G, L
1. dan: Jutranja	vožnja	do	Rogaške	Slatine	in	v	steklarno,	kjer	bomo	ime-
li	voden	ogled.	Sledil	bo	sprehod	po	parku,	ki	ga	bomo	zaključili	pri	Ani-
nem	dvoru,	kjer	si	bomo	ogledali	eno	največjih	zasebnih	zbirk	o	dinastiji	
Karađorđevič	na	svetu.	Vožnja	v	sosednji	Rogatec,	kjer	bomo	imeli	voden	
ogled	 grajskega	 kompleksa	 Strmol,	 se	 zatem	 okrepčali	 s	 staro-štajersko	
enolončnico	in	nadaljevali	v	Grand	hotel	Rogaška.	Prosto	za	kopanje.	Na-
mestitev,	večerja	in	nočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	prosti	 čas	 za	 kopanje	 v	 termalnem	kopališču	Rogaška	
Riviera.	Okrog	12.00	ure	se	bomo	odpeljali	na	voden	ogled	minoritskega	
samostana	v	Olimju.	Obisk	bližnje	čokoladnice.	Predstavili	nam	bodo	delo-
vanje	čokoladnice	in	izdelavo	čokoladnih	izdelkov…	Čokolado	bomo	seveda	
tudi	poskusili	in	jo	lahko	tudi	kupili.	Pot	bomo	nadaljevali	preko	reke	Sotle	
na	Hrvaško,	se	ustavili	v	muzeju	Staro	selo	v	Kumrovcu,	rojstnem	kraju	Jo-
sipa	Broza	–	Tita.	Polni	lepih	vtisov	in	novih	doživetij	se	bomo	po	dolenjski	
avtocesti	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 eno	 nočitev	 s	 polpenzionom	 v	 dvoposteljni	 sobi	 v	 Grand	 hotelu	
Rogaška	4*	(podrobneje	na	www.alpetour.si),	vstopnino	in	strokovno	vo-
denje	v	Aninem	dvoru,	v	Steklarni	Rogaška,	v	samostanu	Olimje	in	v	graj-
skem	kompleksu	Strmol,	 toplo	malico	 (staro-štajerska	enolončni-
ca),	ogled	čokoladnice	Olimje	in	pokušino	čokolade,	vstopnino	v	
muzej	Staro	selo	v	Kumrovcu,	turistično	vodenje,	organizacijo	
izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba					20,00	€
	 otroci	do	14.	leta		 2,00	€
Opombe:	Termalno	kopališče	Rogaška	Riviera	je	od	hotela	od-
daljeno	10	minut	hoje	po	mestni	promenadi.	Koriščenje	bazenskega	dela	
bo	možno	po	takratnih	veljavnih	priporočilih	NIJZ.

Dežela ob reki Sotli in Kumrovec 

Datuma: 21.5., 3.9. 2022  Predviden program G, L
Vožnja	proti	Štajerski.	Prvi	postanek	bomo	imeli	v	najstarejšem	zdraviliškem	
kraju	v	Sloveniji	–	Rogaški	Slatini.	Najprej	se	bomo	zapeljali	do	steklarne.	Na	
vodenem	ogledu	bomo	spoznali	vse	faze	pridelave	vrhunskega	kristalnega	
stekla	–	od	priprave	 surovin,	pihanja,	do	brušenja	 in	plemenitenja	 izdel-
kov.	Ogledali	si	bomo	še	Hall	of	Fame	z	vrhunskimi	pokali	in	protokolarnimi	
darili,	imeli	pa	bomo	tudi	možnost	nakupa	steklenih	izdelkov	v	tamkajšnji	
trgovini.	Sledi	kratka	vožnja	do	Aninega	dvora,	kjer	si	bomo	ogledali	eno	
največjih	zasebnih	zbirk	o	dinastiji	Karađorđevič	na	svetu	–	Kraljevo	zbirko	
pod	vodstvom	lokalnega	ustvarjalca	in	zbiratelja	Nanija	Poljanca.	
Po	ogledu	zbirke	se	bomo	sprehodili	skozi	najstarejši	zdraviliški	park	v	Slo-
veniji	do	avtobusne	postaje	in	se	nato	odpravili	na	kosilo.	
Naš	 izlet	bomo	zaključili	v	sosednjem	mestu	Rogatcu,	kjer	si	bomo	ogle-
dali	največji	 lokalni	muzej	na	prostem	v	Sloveniji.	 Stalna	muzejska	 zbirka	
ohranja	ljudsko	stavbno	dediščino	subpanonskega	tipa	in	kulturno	izročilo	
ljudi,	ki	so	živeli	na	območju	južno	od	Donačke	gore	in	Boča	v	času	od	19.	
do	 sredine	 20.	 stoletja.	 Sledi	 vožnja	 proti	 domu,	 kamor	 bomo	prispeli	 v	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	av-
tobusom	z	vsemi	pripadajočimi	stroški,	
zunanje	oglede	po	programu,	vstopnino	
in	 strokovno	 vodenje	 v	 Aninem	 dvoru,	
vstopnino	 in	 strokovno	 vodenje	 v	 Ste-
klarni	Rogaška,	vstopnino	 in	strokovno	
vodenje	v	Muzeju	na	prostem	Rogatec,	
kosilo	v	lokalni	restavraciji	(pijača	za	do-
plačilo),	turistično	vodenje,	organizacijo	
izleta	ter	ddv.

Etnološki biseri Obsotelja Dan za razvajanje 
Datum: 15.10. 2022  Predviden program G, L
Odhod	v	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	odpeljali	do	Sevnice	in	si	ogledali	enega	
najlepših	gradov	v	Sloveniji.	Nahaja	se	na	vrhu	Grajskega	hriba	s	čudovitim	
razgledom.	Notranjost	gradu	Sevnica	 si	bomo	ogledali	 v	 spremstvu	 turi-
stičnega	vodiča.	Po	ogledu	bomo	nadaljevali	do	domačije	Kunej;	Hiše	trt,	
vina	in	čokolade,	ki	o	sebi	pravijo:	Sončni	lev,	zaščitni	znak	družine	Kunej	
pooseblja	ponos	in	tradicijo	dragocenih	izkušenj	pridelovanja	vina.	V	njem	
najdemo	trto,	vitice,	grozdne	jagode,	korenine	vinske	trte,	list	vinske	trte,	
kelih,	v	sredini	pa	veličastnega	leva,	ki	se	navdihuje	po	rajhenburških	tra-
pistih.	Le-ti	so	bili	pred	stotimi	leti	motor	razvoja	v	Brestanici,	predvsem	so	
pa	bili	tudi	mojstri	izdelave	čokolade,	vina	in	likerjev.	Kakovost	trapistovskih	
izdelkov	je	tedaj	segala	do	samega	avstro-ogrskega	cesarja	Franza	Jožefa,	
ki	 je	trapistovski	čokoladi	dodelil	titulo	kakovosti.	Takrat	se	 je	rodila	tudi	
slavna	blagovna	znamka	čokolade	–	Chocolat	Impérial.	Po	ogledu	in	poku-
šini	vina	in	čokolade	sledi	vožnja	do	Novega	mesta	in	postanek.
Nadaljevali	bomo	do	destilarne	in	čokoladnice	Berryshka.	Izvirni	okusi	do-
lenjske	destilarne	in	čokoladnice	razkrivajo	skrivnosti	in	ustvarjajo	vrhun-
ske	žgane	pijače,	likerje	pisanih	okusov	Premium	kakovosti	in	ročno	izde-
lane	čokolade,	prefinjenih	in	elegantnih	oblik.	Vsi	izdelki	blagovne	znamke	
Berryshka	se	odlikujejo	z	najvišjo	mednarodno	priznano	kakovostjo,	s	skrb-
no	 izbranimi	bogatimi,	naravnimi	 in	 žametnimi	okusi,	 z	 nizko	 vsebnostjo	
sladkorjev,	brez	dodanih	umetnih	barvil	in	aditivov.	Po	ogledu	in	pokušini	
se	bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	
po	programu,	voden	ogled	sevniškega	gradu,	voden	ogled	Hiše	
trt,	vina	in	čokolade	s	pokušino	4	vin,	čokoladnega	vina,	čokolade	
ter	kruh	in	sir,	voden	ogled	destilarne	in	čokoladnice	Berryshka	s	
pokušino	likerja	in	čokolade,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
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Sprehod med krošnjami in jezeriLogarska dolina
Datumi: 9.4., 2.7., 15.10. 2021  Predviden program           G, L, Š  
Odhod	v	 jutranjih	urah.	Vožnja	do	Doma	na	Pesku,	kjer	bomo	začeli	naš	
pohod.	Lovrenška	jezera	se	nahajajo	na	visokem	barju	sredi	Pohorja	med	
Roglo	in	Ribniškim	Pohorjem.	Manjša	jezerca,	ki	dobivajo	vodo	le	s	padavi-
nami,	obdaja	rušje.	Jezerca	si	lahko	ogledamo	po	z	lesom	tlakovani	stezici,	
ki	nam	omogoča,	da	hodimo	po	suhem	in	ne	po	močvirju.	Hoja	po	močvirju	
je	prepovedana.	Na	začetku	barja	pa	je	razgledni	stolp,	ki	nam	omogoča	
pogled	po	 Lovrenških	 jezerih.	Celotna	 trasa	 je	dolga	 cca.	14	 kilometrov,	
časa	pa	bomo	 imeli	 približno	4	ure.	Nato	 se	bomo	zbrali	 pri	 hotelu	Pla-
nja	na	Rogli.	V	nadaljevanju	dneva	se	bomo	podali	v	bližnji	gozd,	kjer	stoji	
razgledni	stolp	s	sprehajalnimi	potmi,	ki	se	dviga	35	metrov	visoko	 in	ga	
oglašujejo	s	sloganom:	Narava,	kot	jo	vidijo	ptice.	Zelo	bo	zanimivo	in	pouč-
no.	Privoščili	si	bomo	dovolj	časa	za	sprehod	in	uživanje	v	naravi.	Dan	se	bo	
že	krepko	nagnil	v	popoldne,	ko	se	bomo	na	kratko	ustavili	še	v	Slovenskih	
Konjicah,	ki	se	lahko	pohvalijo	z	več	nazivi	najlepše	urejenega	kraja.	Stari	
trg	z	mestnim	parkom	je	svojo	današnjo	podobo	dobil	v	letu	2013,	ko	je,	
z	 zaključkom	projekta	 obnove,	 postal	 sodobno	urbano	 središče,	 stičišče	
prebivalcev	vseh	generacij	in	ob	povezavi	z	ohranjeno	stavbno	dediščino	
in	naravnim	okoljem	tudi	turistično	izjemno	prijazna	lokacija.	Vožnja	proti	
domu,	prihod	predviden	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	na	razgledni	stolp	na	Rogli,	 turistično	vodenje,	organi-
zacijo	izleta	ter	ddv.
Opombe: Priporočamo	športno	opremo.	S	stolpa	je	možen	spust	po	tobo-
ganu,	doplačilo	na	kraju	samem	2,00	€	/	osebo	/	spust	(minimalna	višina	
osebe	120	cm,	v	dežju	ne	obratuje).	V	primeru	napovedi	izredno	močnega	
dežja	si	pridržujemo	pravico	do	prestavitve	datuma	ali	odpovedi	izleta.

Datuma: 18.6., 1.10. 2022  Predviden program G, L
Odhod	v	 jutranjih	urah.	Vožnja	po	av-
tocesti	 in	mimo	Mozirja	do	Rečice	ob	
Savinji,	kjer	si	bomo	ogledali	muzej	na	
kmetiji	 Brinovc.	 Ponudili	 nam	 bodo	 v	
pokušino	 slastne	 domače	 piškote	 ter	
pijačo.	 Pot	 bomo	 nadaljevali	 do	 Sol-
čave	in	se	ustavili	v	Centru	Rinka,	kjer	
nam	bodo	predstavili	Evropsko	desti-
nacijo	 odličnosti,	 sprehodili	 se	 bomo	
po	 vasi	 in	 spoznali	 nekatere	 bisere.	
Ogledali	 si	 bomo:	 stalno	 razstavo	 in	

multimedijsko	predstavitev	v	Centru	Rin-
ka	z	naslovom	»Solčavsko	–	sprehod	v	naročje	Alp«,	prodajalno	domačih	iz-
delkov,	razstavo	fosilov	iz	srednjega	triasa	(izjemne	najdbe	na	Solčavskem,	
zaradi	katerih	se	Slovenija	uvršča	med	najpomembnejše	 lokacije	triasnih	
fosilov	na	svetu)	»Zgodbe	zapisane	v	kamnu«,	kmečki	vrt,	zdravilna	zelišča,	
razstavo	metuljev	(preko	1000	vrst),	atelje	Franc	in	Liza	Filc-	unikatni	izdelki	
iz	polsti-solčavskega	filca.	Nadaljevanje	poti	do	Logarske	doline	–	sprehod	
z	 lokalnim	 vodnikom	 do	 slapu	 Rinka	 (priporočamo	 športno	 obutev).	 Pri	
enem	od	ponudnikov	gostinskih	storitev	bomo	popoldne	imeli	toplo	ma-
lico.	Povratek	preko	Gornjega	Grada	s	postankom	za	zunanji	ogled	cerkve,	
nato	pa	preko	Črnivca	domov,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopno	takso	v	Logarsko	dolino,	ogled	kmetije	Brinovc	(ogled	mu-
zeja	in	degustacija	piškotov	ter	ena	pijača),	ogled	Centra	Rinka	z	vsemi	razs-
tavami,	lokalnim	vodnikom	in	ves	pripadajoči	program,	toplo	malico	(jed	na	
žlico,	brez	pijače),	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

pohodni izlet, 
tudi za 
družine

pohodni izlet, 
tudi za 
družine

Odhod Štajerska 

18.6. in 1.10. 2022

Splavarjenje s koroškimi splavarji
Datum: 9.7. 2022  Predviden program G, L
Odhod	v	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	odpeljali	proti	Dravogradu.	V	splavar-
skem	pristanu	nas	bodo	domačini	sprejeli	z	dobrodošlico;		kruhom,	soljo	in	
domačim	žganjem.	Nadaljevali	bomo	s	plovbo	po	Dravi	 in	spoznavanjem	
tradicije	splavarstva,	imeli	flosarski	krst,	
se	okrepčali	s	flosarsko	malico	in	zaklju-
čili	 s	flosarsko	kavo.	 	 Spremljala	pa	nas	
bo	 tudi	 glasba	nabritih	flosarskih	muzi-
kantov	 in	mičnih	flosarskih	frajl.	Zabav-
no	bo.	Po	splavarjenju	se	bomo	odpeljali	
do	bližnje	turistične	kmetije,	kjer	bomo	
imeli	pokušino	suhomesnatih	izdelkov.	S	
pravim	turističnim	vlakom	se	bomo	po-
peljali	na	kratek	izlet.	Ob	prijetni	vožnji	
bomo	lahko	opazovali	pašo	damjakov	in	
muflonov,	v	lovski	koči	pa	si	bomo	lahko	
ogledali	bogato	zbirko.	Okrepčali	se	bomo	s	kakšno	pijačo	in	pokramljali	z	
izkušenim	lovcem.	Z	malo	sreče	nas	bo	pričakala	tudi	mlada	košuta,	ki	rada	
obišče	predvsem	tiste	najmlajše.	Z	vlakcem	se	bomo	nato	počasi	odpravili	
nazaj	na	pokušino	domačih	specialitet;	posebnost	so	suhomesnati	izdelki	
iz	svinj	vrste	mangalice,	ki	slovijo	kot	svinje	z	zdravim	holesterolom.	Sledi	
vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	program	tradicionalno	splavarjenje	z	malico	(golaž,	polenta,	kruh,	
ocvirki)	 ter	 sprejem	 z	 aperitivom	 (kruh,	 sol,	 žganje),	 program	 na	 splavu	
(prikaz	tesanja,	harmonikaš,	nastop	splavarskega	humorista,	predstavitev	
flosarjev),	voden	ogled	kmetije	z	vožnjo	z	vlakcem	ter	degustacijo	in	malico	
(jabolčnik,	sok,	jogurt,	kruh	z	divjačinsko	salamo),	sendvič	z	mesom	iz	svinj	
mangalic,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Datuma: 9.4., 10.9.  2022  Predviden program           G, L, Š
Odhod	 v	 zgodnjih	 urah,	 ko	 se	 bomo	 odpeljali	 proti	 Štajer-
ski.	Naš	prvi	 postanek	bo	na	 snežnem	stadionu	največjega	
smučarskega	središča	v	Sloveniji	–	Mariborsko	Pohorje.	Vkr-
cali	se	bomo	v	osem	sedežne	kabine	Pohorske	vzpenjače	in	

v	desetih	minutah	prispeli	do	zgornje	postaje.	Sledi	pohod	skozi	čudovito	
naravo	 in	bujne	gozdove	do	Ruške	koče	na	Arehu	–	planinske	ravnine,	ki	
je	 s	 cesto	 povezana	 z	 Rušami	 in	Mariborom.	 Prehodili	 bomo	približno	 7	
kilometrov,	 cca.	 slabi	 dve	uri	 hoje.	 Poleg	 koče	 in	hotelov	nas	bo	na	 tem	
delu	poti	pričakala	znamenita	cerkev	svetega	Areha.	Nekaj	prostega	časa	za	
osvežitev	in	okrepčilo	v	Ruški	koči	(priporočamo	slavno	Pohorsko	omleto).	
Sledi	 vožnja	 z	 avtobusom	v	drugo	največje	 slovensko	mesto,	prestolnico	
Štajerske	–	Maribor.	 Z	 lokalnim	vodnikom	si	bomo	ogledali	 znamenitosti	
tega	zgodovinskega	mesta.	Sprehodili	se	bomo	do	Glavnega	trga	z	mestno	
hišo	 in	zanimivim	Kužnim	znamenjem.	Nekaj	bomo	 izvedeli	 še	o	židovski	
sinagogi	in	Frančiškanski	cerkvi.	Nad	mariborskim	Mestnim	parkom	stojijo	
vzpetine	Kalvarija,	Mestni	vrh	ali	Piramida,	kjer	se	znajdemo	med	čudovi-
timi	 vinogradi,	 nagrajeni	 pa	 smo	 tudi	 z	 lepim	 razgledom.	 Spoznali	 bomo	
najstarejši	del	mesta	Lent,	kjer	so	številne	znamenite	zgradbe	ter	seveda	
ponos	mesta:	najstarejša	 trta	na	svetu.	Trta	 je	»naslonjena«	na	Hišo	sta-
re	trte,	kjer	bomo	zbudili	naše	brbončice	s	pokušino	treh	različnih	vin	ter	
prigrizkom.	Sledi	nekaj	prostega	časa	in	nato	povratek	proti	domu,	kamor	
bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	 avtobusom,	 vstopnico	 za	 Pohorsko	
vzpenjačo,	lokalno	vodenje	po	Mariboru,	degustacijo	treh	vin	s	prigrizkom	
(kruh,	bučno	olje	in	sol)	v	Hiši	stare	trte,	zunanje	oglede	po	programu,	turi-
stično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Opombi:	Obvezna	je	primerna	športna	obutev	in	obleka.	Pot	na	Areh	je	dol-
ga	približno	7	km,	cca.	dve	uri	hoje.

Mariborsko Pohorje in Maribor
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V deželi suhe robe in medveda 

Datuma: 14.5., 17.9. 2022  Predviden program G, L
Na	poti	na	Dolenjsko	se	bomo	najprej	
ustavili	v	Ribnici,	kjer	si	bomo	ogledali	
rokodelski	center.	V	Rokodelskem	cen-
tru	 je	 na	 ogled	 razstava,	 ki	 prikazuje		
sodobno	produkcijo	suhe	robe	in	lon-
čarstva	ter	drugo	rokodelstvo	na	tem	
območju.	Izdelke	obeh	domačih	ribni-
ških	obrti	pa	lahko	najdete	tudi	v	Mu-
zejski	 trgovini	 Rokodelskega	 centra.	
Nato	se	bomo	odpravili	proti	našemu	
glavnemu	 cilju-	 Kočevju.	 Vmes	 bomo	
naredili	 postanek	 za	 ogled	 in	 degu-
stacijo	v	butični	družinski	pivovarni	MATT.	Predstavili	nam	bodo	družinsko	
zgodbo,	varjenje	piva	in	za	pokušino	ponudili	kar	5	različnih	vrst	njihovega	
piva.	
Naš	naslednji	postanek	bo	v	mestu	Kočevje,	kjer	nas	bo	pričakal	lokalni	vo-
dnik.	Skupaj	se	bomo	podali	na	raziskovanje	mesta	in	glavnih	znamenitosti.	
Po	ogledu	se	bomo	ustavili	še	ob	Kočevskem	jezeru,	kjer	si	bomo	privoščili	
pozno	kosilo.	Povratek	domov	je	predviden	v	poznih	popoldanskih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	
zunanje	 oglede	 po	 programu,	 ogled	 Roko-
delskega	 centra	 s	 predstavitvijo,	 predstavitev	
in	 degustacija	 pivovarne	 MATT,	 ogled	 mesta	
Kočevje	 z	 lokalnim	 vodnikom,	 kosilo,	 turistični	
menu	 (pijača	 za	 doplačilo)	 turistično	 vodenje,	
organizacijo	ter	ddv.	

Datum: 27.8. 2022  Predviden program  Š
Jutranja	 vožnja	 proti	 Mali	 Polani	 do	
Pomelajeve	 domačije.	 Seznanili	 se	
bomo	 z	 domačo	 obrtjo	 izdelovanja	
izdelkov	 iz	koruznega	 ličja	 in	 šib,	de-
javnostmi	na	podeželju	v	preteklosti.	
Pot	bomo	nadaljevali	proti	Lendavi	in	
se	 sprehodili	 skozi	 živahno	 mestno	
jedro	 ter	 si	 ogledali	 Lendavski	 grad,	
nenavadni	 kulturni	 dom,	 sinagogo	
(notranji	ogled),	župnijsko	cerkev	sv.	
Katarine,	itd.	Ob	poti	med	slikovitimi	
Dolgovaškimi	 goricami	 se	 bomo	 us-

tavili	ob	kapelici	Sv.	Trojice,	kjer	najdemo	mumijo	vojščaka	Mihaela	Hadika,	
ki	je	leta	1603	izgubil	življenje,	ko	je	branil	Lendavo	pred	Turki.	
Z	dvigalom	se	bomo	povzpeli	na	razgledni	stolp	Vinarium,	od	koder	se	nam	
bo	odprl	čudovit	razgled	v	štiri	države.	Vrnili	se	bomo	v	Lendavo	na	sloviti	
Bogračfest,	na	katerem	sodelujejo	ekipe	iz	Slovenije,	Madžarske	in	Hrva-
ške,	 ki	 po	navadi	 skuhajo	 več	 kot	2000	 litrov	bograča,	 ki	 ga	 je	moč	 tudi	
poskusiti.	Po	veselem	druženju	se	bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	
prispeli	v	večernih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	 avtobusom,	 voden	 ogled	 domačije	
Pomelaj,	prikaz	izdelave	izdelkov	iz	koruznega	ličja	in	šib,	degustacijo	do-
mače	marmelade,	slanih	palčk	in	praženih	bučnih	semen,	
vstopnino	v	židovsko	sinagogo	v	Lendavi	in	na	stolp	Vina-
rium,	 zunanje	oglede	po	programu,	 turistično	 vodenje,	
organizacijo	ter	ddv.	

Bogračfest in Lendavske gorice 

Pomlad v Prekmurju    
Datum: 2.-3.4. 2022  Predviden program G, L
1. dan:	Jutranja	vožnja	proti	Ptuju,sprehod	po	mestu	in	zunanji	ogledi	glav-
nih	znamenitosti.	Pot	bomo	nadaljevali	v	Ormoške	 lagune	ob	Ormoškem	
jezeru.	Ob	ogledu	bomo	opazovali	številne	ogrožene	vrste	ptic	in	mogočne	
vodne	bivole.	Vožnjo	bomo	nadaljevali	v	Ljutomer	in	obiskali	lončarskega	
mojstra	v	njegovi	delavnici.	Nekaj	prostega	časa	za	osvežitev	in	nato	vožnja	
do	Ižakovcev,	kjer	si	bomo	ogledali	Otok	ljubezni	in	tamkajšnji	Büjraški	mu-
zej,	plavajoči	mlin	na	Muri	in	se	sprehodili	ob	rečnem	bregu.	Vožnja	v	Mur-
sko	Soboto	in	ogled	glavnih	znamenitosti.	Namestitev	v	hotelu,	večerja	in	
nočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	peljali	v	Odrance,	kjer	bo	kratek	postanek	pri	
cerkvi	svete	Trojice	in	naprej	v	Lendavo,	kjer	se	bomo	povzpeli	na	razgledni	
stolp	Vinarium.	Nadaljevali	bomo	do	Hiše	vin	Cuk,	kjer	nam	bodo	postregli	
s	petimi	vrstami	vina,	pereci	in	vodo.	Naš	naslednji	postanek	bo	ob	Bukov-
niškem	jezeru.	Ob	jezeru	je	tudi	več	energetskih	točk.	Dan	se	bo	prevesil	
v	popoldne,	 ko	bomo	nadaljevali	 do	Bogojine,	 ki	 se	ponaša	 z	 znamenito	
Plečnikovo	cerkvijo.	Kratek	postanek.	Za	zaključek	dneva	se	bomo	na	kosilu	
okrepčali	z	dobrotami	Prekmurja.	Polni	lepih	vtisov	se	bomo	odpravili	proti	
domu,	kamor		bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	nočitev	s	polpenzionom	v	
dvoposteljnih	sobah	v	hotelu	turistične	kat.	v	Murski	Soboti,	zunanje	oglede	
po	programu,	ogledi	(Ormoške	lagune,	lončarska	delavnica	v	Ljutomeru,	Oto-
ka	ljubezni,	plavajoči	mlin	na	Muri	in	Büjraški	muzej),	vstopnino	na	razgledni	
stolp	Vinarium,	pozno	kosilo	v	prekmurski	restavraciji	(tri	hodni	meni	s	kozar-
cem	vina),	degustacijo	v	Hiši	vin	Cuk	(5	vrst	vin,	2	pereca	in	0,5	l	vode),	turistič-
no	takso	v	hotelu,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	15,00	€
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Datuma: 11.6., 8.10. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah	v	Prekmurje.	Prvi	postanek	bomo	naredili	v	Ižakov-
cih,	kjer	si	bomo	ogledali	Otok	ljubezni	in	mlin	na	Muri.	Naprej	nas	bo	pot	
vodila	do	Markišavcev,	kjer	deluje	Šunkarna	Kodila.	Tu	bomo	videli,	kako	
poteka	 zorenje	prekmurske	 šunke	 ter	 izvedeli,	 kakšna	 je	 zgodba	 sušenja	
in	zorenja	mesa	nekoč	in	danes.	Da	pa	ne	bomo	ostali	le	pri	ogledih,	bomo	
imeli	tudi	razvajanje	za	brbončice.	Prijazni	domačini	nam	bodo	ponudili	bo-
gat	narezek	in	namaze,	prav	tako	pa	ne	bo	manjkalo	pijače.	Za	piko	na	i	pa	
bomo	okusili	še	znamenito	prekmursko	sladico.	Nadaljevali	bomo	do	Hiše	
vin	Cuk,	kjer	nam	bodo	postregli	s	petimi	vrstami	vina,	pereci	in	vodo.	Pri-
jetno	razpoloženi	se	bomo	povzpeli	na	razgledni	stolp	Vinarium.	
Naš	naslednji	postanek	bo	ob	Bukovniškem	jezeru.	Okoli	jezera	poteka	goz-
dna	učna	pot,	blizu	pa	stoji	kapelica	sv.	Vida,	ki	pri	nas	velja	za	zaščitnika	oči.	
Ob	jezeru	je	tudi	več	energetskih	točk,	menda	blagodejni	učinek	začutimo	
že	po	pol	ure.	Dan	se	bo	že	nagnil	krepko	v	popoldne,	ko	bomo	nadaljevali	
do	Bogojine,	ki	se	ponaša	z	znamenito	Plečnikovo	cerkvijo.	Prvotna	cerkev	
izvira	iz	14.	stoletja,	v	letih	1925	–	1927	pa	je	arhitekt	Jože	Plečnik	naredil	
načrt	 in	postavili	so	cerkev	v	sedanji	obliki.	Sledi	vožnja	proti	domu,	mo-
žen	postanek	za	krof	ali	kavo	na	Trojanah.	Domov	bomo	prispeli	v	večernih	
urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	ogled	Otoka	ljubezni,	voden	ogled	Šunkarne	Kodila	z	degustacijskim	
narezkom	(prekmurska	šunka,	kuhana	šunka,	sušena	salama,	sušena	vrato-
vina,	prekajeni	kare,	trije	namazi:	ocvirkov,	domača	pašteta,	bela	zaseka;	
delikatesni	ocvirki,	sir	domače	sirarne,	zelenjava/hren),	dcl	belega	vina,	dcl	
mineralne	vode,	prekmursko	gibanico/retaš,	vstopnino	na	razgledni	stolp	
Vinarium,	degustacijo	v	Hiši	vin	Cuk	(5	vrst	vin,	2	pereca	in	0,5	l	vode),	turi-
stično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Prekmurje, gostoljubno in očarljivo
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Datum: 2.7. 2022  Predviden program   Š
Jutranja	vožnja	proti	Gorenjski	v	smeri	prelaza	Predel	in	dalje	do	Rabeljske-
ga	 jezera.	Pot	bomo	nadaljevali	 v	 smeri	 trdnjave	Kluže.	Po	ogledu	bomo	
ob	predstavi	Društva	1313	na	malo	drugačen	način	spoznavali	vsakdanje	
življenje	vojakov	na	Soški	fronti.
V	nadaljevanju	 se	bomo	mimo	Bovca	 zapeljali	 do	Kobarida,	od	 koder	 se	
bomo	podali	na	zanimiv	križev	pot	do	monumentalne	italijanske	kostnice	
na	vrhu	vzpetine	Gradič.	V	dolini	si	bomo	z	Napoleonovega	mostu	ogledali	
kanjon	 reke	 Soče	 ter	 se	 med	 spre-
hodom	 ob	 njej	 naužili	 lepot	 narave.	
Sledilo	 bo	 kosilo	 v	 eni	 od	 domačih	
gostiln,	nato	pa	se	bomo	zapeljali	do	
Tolminskih	 korit	 in	 se	 sprehodili	 po	
krožni	 poti	 do	 sotočja	 rek	 Tolminke	
in	Zadlaščice,	naprej	do	Medvedove	
glave	ter	do	vhoda	v	Dantejevo	jamo.	
V	poznih	popoldanskih	urah	se	bomo	
poslovili	 od	 čudovite	 doline	 in	 se	
odpravili	 proti	 domu,	 kamor	 bomo	
prispeli	v	poznih	večernih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	 avtobusom,	 vstopnino	 v	 trdnjavo	
Kluže,	predstavo	Društva	1313	na	trdnjavi	Kluže,	pozno	kosilo	(pijača	je	za	
doplačilo),	vstopnino	v	Tolminska	korita,	zunanje	oglede	po	programu,	tu-
ristično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.	

Datum: 1.10. 2022  Predviden program G, L
Odhod	avtobusa	v	jutranjih	urah	in	vožnja	do	Goriških	Brd,	ki	se	nam	bodo	
razprostrla	kot	na	dlani,	ko	se	bomo		
povzpeli	 na	 23	 m	 visoki	 razgled-
ni	 stolp	 v	 Gonjačah.	 Z	 malo	 sreče	
bomo	uživali	v	razgledu	na	Furlanijo,	
Julijske	 Alpe	 in	 Dolomite,	 Vipavsko	
dolino	in	Kras.	
Nato	 se	 bomo	 sprehodili	 (lahek	 45	
minutni	 sprehod)	 do	 srednjeveške	
vasice	Šmartno	in	se	z	lokalnim	vod-
nikom	sprehodili	po	strnjenih	ulicah,	
po	 domače	 »gasah«.	Obiskali	 bomo	
Briško	hišo,	kjer	so	predstavljeni	ele-
menti	briške	hiše	in	ljudske	kulture	Brd,	v	kletnem	prostoru	pa	je	na	ogled	
zbirka	o	briški	vinski	kleti.	Pot	bomo	nadaljevali	v	središče	Goriških	Brd	–	

Dobrovo	in	obiskali	vinsko	klet	Brda.	Ob	strokovnem	vodenju	bomo	
spoznali	vinogradniško	tradicijo	Brd,	nato	pa	ob	prigrizku	 in	degu-

staciji	5	nagrajenih	vin	poskusili	še	pridelek.	V	Dobrovem	že	
vse	od	13.	stol.	dalje	stoji	grad,	ki	po	prenovi	v	17.	stol.	velja	
za	enega	najlepših	na	Goriškem.	Zunanji	ogled	gradu	in	ne-
kaj	 prostega	 časa.	 V	 poznih	popoldanskih	 urah	povratek	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	 avtobusom,	 voden	

ogled	vasice	Šmartno	 in	kleti	Brda	z	vključeno	degustacijo	
petih	nagrajenih	vin	in	prigrizkom,	
zunanje	oglede	po	programu,	turistično	vodenje,	organizacijo	

ter	ddv.	

Smaragdna dolina Soče Goriška Brda 

Datum: 25.6. 2022  Predviden program      Š
Vožnja	mimo	Mozirja	do	Rečice	ob	Savinji,	kjer	si	bomo	na	kmetiji	Brinovc	
ogledali	muzej	in	poskusili	domače	piškote.	Pot	bomo	nadaljevali	do	Solča-
ve	in	se	ustavili	v	Centru	Rinka,	kjer	nam	bodo	predstavili	Evropsko	desti-
nacijo	odličnosti,	sprehodili	se	bomo	po	vasi	 in	spoznali	nekatere	bisere.	
Ogledali	 si	bomo	stalno	 razstavo	 in	multimedijsko	predstavitev	v	Centru	
Rinka	z	naslovom	»Solčavsko	–	sprehod	v	naročje	Alp«.	
Pot	bomo	nadaljevali	do	Logarske	doline.	7	km	dolga	dolina	v	svojem	zatre-
pu	‘skriva’	enega	najčudovitejših	in	najvišjih	slapov	v	Sloveniji	–	slap	Rinka.	
Od	parkirišča	na	koncu	asfaltne	ceste	
ga	bomo	po	enostavni	označeni	poti	
dosegli	 v	 cca.	 15	 minutah.	 Voda	 za	
slapom	kmalu	ponikne	in	zopet	prite-
če	na	dan	v	spodnjem	delu	doline	na	
izviru	Črne.	Ko	se	naužijemo	lepot	na-
rave,	si	bomo	pri	enem	od	ponudni-
kov	gostinskih	storitev	popoldne	pri-
voščili	 toplo	 malico.	 Povratek	 preko	
Ljubnega	 ob	 Savinji	 s	 postankom	 za	
zunanji	ogled.	Domov	bomo	prispeli	v	
večernih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopno	takso	v	Logarsko	dolino,	ogled	kmetije	Brinovc	(ogled	mu-
zeja	in	degustacija	piškotov	ter	ena	pijača),	ogled	Centra	Rinka	z	vsemi	razs-
tavami,	lokalnega	vodnika	in	ves	pripadajoči	program,	toplo	malico	(jed	na	
žlico,	brez	pijače),	turistično	vodenje,	organi-
zacijo	izleta	ter	ddv.	

Lepote in dobrote Logarske doline 
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Datum: 26.6.  2022  Predviden program  G, L
Odhod	 v	 jutranjih	 urah.	 Naš	 prvi	
cilj	bo	Štanjel,	 ki	 se	 slikovito	dviga	v	
pokrajini.	Znamenitost	kraja	 je	 limo-
nast	 zvonik	 in	 posebno	 doživetje	 je	
sprehod	po	ozkih	ulicah	do	kamnite	
kraške	hiše,	tik	pod	vrhom	vasi.	Zago-
tovo	si	bomo	nekaj	časa	privoščili	za	
uživanje	v	edinstvenem	Ferrarijevem	
vrtu,	 ki	 je	 pravi	 biser,	 vreden	 obču-
dovanja.	 Eden	 pomembnejših	 ciljev	
dneva	 bo	 obisk	 domačije	 Renčelj,	
kjer	 z	 odprtimi	 rokami	 sprejmejo	
vsakega	obiskovalca.	Ogledali	si	bomo	čudovita	cvetoča	in	dišeča	polja	siv-
ke.	Predstavili	nam	bodo,	kako	gojijo	sivko	in	njeno	predelavo	ter	različne	
možnosti	uporabe.	Da	pa	ne	bi	ostalo	le	pri	opazovanju,	bomo	okusili	celo	
sivkin	liker,	čaj	in	piškote.	Pot	nas	bo	vodila	še	do	Muzeja	slovenskih	filmskih	
igralcev	v	Divači.	Izredno	zanimivo	se	bo	podati	v	preteklost	in	predati	spo-
minom	na	znana	imena	in	obraze,	ki	zaživijo	tukaj	na	svojstven	način.	Ker	
bomo	že	prijetno	utrujeni	in	lačni,	se	bomo	ustavili	še	na	okusni	večerji	ter	
se	nato	vrnili	domov,	kamor	je	povratek	predviden	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	ogled	cvetočih	sivkinih	polj	in	predstavitev	rastline,	gojenja	in	žet-
ve,	prikaz	destilacije	sivke	in	postopka	izdelave	naravnega	mila	iz	sivke,	de-
gustacijo	sivkinega	likerja,	čaja	in	piškotov,	predstavitev	izdelkov	s	sivko	in	
manjše	trdo	milo	iz	sivke,	voden	ogled	Muzeja	slovenskih	filmskih	igralcev	
v	Divači,	pozno	kosilo	(tri-hodni	meni,	pijača	je	za	doplačilo),	turistično	vo-
denje,	organizacijo	ter	ddv.

Cvetoča sivka na Krasu

nedeljski 
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Jezersko, košček raja
Datum: 10.9. 2022  Predviden program  Š
Odhod	v	jutranjih	urah	in	vožnja	do	Preddvora.	Ogled	gradu	Dvor,	po	ka-
terem	 je	 kraj	 dobil	 svoje	 ime	 in	 sega	 v	 12.	 stoletje.	 Če	 bomo	 vsi	 skupaj	
dovolj	pozorno	prisluhnili	grajskim	zgodbam,	nas	bodo	nagradili	še	z	obi-
skom	grajske	vinske	kleti.	Skozi	slikovito	dolino	reke	Kokre	se	bomo	podali	
v	osrčje	Kamniško-Savinjskih	Alp,	na	Jezersko.	Najprej	se	bomo	podali	do	
izvira	zdravilne	mineralne	vode	”Jezerske	slatine”,	ki	jo	bomo	tudi	poskusili.		
Odpravili	se	bomo	do	cerkve	svetega	Andreja,	ki	ima	eno	najkvalitetnejših	
poslikav	fresk	iz	15.stol.	Nato	bomo	obiskali	Šenkovo	domačijo,	kjer	nam	
bodo	gostitelji	postregli	z	”masunjekom”,	tipično	pastirsko	jedjo	iz	kisle	in	
sladke	smetane	ter	ajdove	moke.	Sledil	bo	sprehod	do	Jenkove	kmetije	z	
znamenito	Jenkovo	kasarno,	ki	je	služila	za	prenočišče	potujočim	trgovcem.	
Ogled	etnografskega	muzeja.	Za	konec	se	bomo	odpravili	do	Planšarskega	
jezera.	V	tem	idiličnem	okolju	si	bomo	privoščili	pozno	kosilo,	nato	sprehod	
ob	 jezeru	 in	 uživanje	 v	 naravi.	 V	 poznih	 popoldanskih	 urah	 vožnja	 nazaj	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	voden	ogled	gradu	Dvor	
in	 Šenkove	 domačije,	 degustacijo	
“masunjeka”,	 vstopnino	 v	 Jenkovo	
kasarno,	 pozno	 kosilo	 ob	 Planšar-
skem	jezeru,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	turistično	vodenje,	organiza-
cijo	ter	ddv.

Datum: 4.6. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	 v	 jutranjih	 urah.	 Vožnja	 do	
Hrastovelj,	 kjer	 bomo	 naredili	 daljši	
postanek.	Lokalni	vodnik	nam	bo	raz-
kazal	vas,	nas	popeljal	v	Galerijo	Jože-
ta	Pohlena,	ogledali	si	bomo	zasebno	
zbirko	 orožja	 in	 starih	 predmetov	
Gorazda	Pohlena,	piko	na	i	pa	bomo	
naredili	 z	 obiskom	 tabora	 –	 cerkve	
svete	 Trojice	 z	 znamenito	 fresko	
Mrtvaški	ples.	
Čas	bo,	da	 se	podamo	do	Kopra,	ki	
je	 »glava	 Istre«.	 Ogledali	 si	 bomo	

mestno	središče	in	si	privoščili	malo	prostega	časa,	nato	pa	se	zapeljali	do	
Izole.	Posebno	doživetje	bo	obisk	Izolane	–	hiše	morja,	ki	prikazuje	pretek-
lost	Izole	in	preko	dokumentarnih	fotografij	poudarja	njen	morski	in	obmo-
rski	značaj,	zlasti	ribištvo	kot	glavno	gospodarsko	dejavnost.	Vse	do	sredine	
20.	stoletja	je	ribolov	potekal	na	lesenih	ladjah,	ki	so	jih	gradili	in	popravljali	
v	lokalnih	ladjedelnicah	in	škverih.	
Za	zaključek	dneva	se	bomo	povzpeli	še	v	vasico	Marezige,	kjer	s	ponosom	
povedo,	da	imajo	prvo	vinsko	fontano	na	svetu.	Lahko	bomo	okušali	vina,	
se	družili	ob	fontani	in	že	bo	čas,	ko	se	bo	potrebno	odpraviti	proti	domu,	
kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 turistični	paket	v	Hrastovljah	 (lokalno	voden	ogled	vasi,	 cerkve	 z	
Mrtvaškim	plesom,	galerije	Jožeta	Pohlena	in	zasebne	zbirke	Gorazda	Poh-
lena),	ogled	Izolane,	hiše	morja,	kozarec	s	tremi	žetoni	za	degustacijo	vina	
na	Fontani	vina	v	Marezigah,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Hrastovlje in obala

Datum: 10.9. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	 jutranjih	urah.	Vožnja	proti	Vipavski	dolini.	Prvi	postanek	bomo	
naredili	 v	 slikoviti	 vasi	Goče,	 ki	 sodi	med	čudovite	primere	 sredozemske	
kmečke	arhitekture.	Gručasto	naselje	 leži	na	vipavskem	griču	in	 je	obda-
no	s	številnimi	vinogradi.	Vas	krasijo	zunanja	stopnišča,	številni	ganki,	nizi	
poslopij	okrog	borjača	 in	kamniti	portali.	Hiše	so	zgrajene	 iz	peščenjaka,	
olepšane	 s	 kamnoseškimi	 detajli	 in	 nekatere	 od	 njih	 so	 krite	 s	 skrilavci.	
Sprehod	po	tesno	stisnjenih	gasah.	Pot	bomo	nadaljevali	v	Vipavo,	ki	je	kraj	
številnih	izvirov	istoimenske	reke.	Zaradi	prepredenosti	z	brvmi	in	mosto-
vi	ter	čudovitega	vodnega	parka,	ki	se	razprostira	za	mogočnim	dvorcem	
Lanthieri,	pravijo	kraju	tudi	»slovenske	Benetke«.	Sprehod	skozi	mesto	in	
nekaj	prostega	časa	za	osvežitev.	Nato	se	bomo	odpeljali	v	Vipavski	Križ,	ki	
stoji	na	vrhu	griča	sredi	Zgornje	Vipavske	doline.	Sodi	med	najlepše	zgo-
dovinske	kulturne	spomenike	Slovenije	in	je	v	celoti	spomeniško	zaščiteno	
naselje.	Mnogi	ga	imenujejo	biser	sredi	Vipavske	doline.	Ogled	z	lokalnim	
vodnikom.	Ogled	bomo	zaključili	v	velikanski	500	let	stari,	originalni	graj-
ski	kleti,	s	kozarčkom	avtohtonega	vipavskega	vina	Zelen.	Od	tu	se	bomo	

odpeljali	na	kmečki	turizem,	kjer	bomo	
imeli	pozno	kosilo.	Dobro	okrepčani	 in	
polni	novih	doživetij	se	bomo	odpravili	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	ve-
černih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	pozno	kosilo	na	kmečkem	turizmu	
(pijača	 je	 za	 doplačilo),	 voden	 ogled	
Vipavskega	 križa	 s	 kozarcem	 vina	 v	
grajski	 kleti,	 turistično	 vodenje,	 orga-
nizacijo	ter	ddv.

Vipavska dolina
Datuma: 8.2., 9.10. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah.	Vožnja	proti	Primorski	do	»glave	Istre«,	našega	naj-
večjega	obalnega	mesta	–	Kopra.	 Skupaj	 se	bomo	sprehodili	 in	odkrivali	
mesto,	kjer	se	zgodovina	in	sedanjost	
odlično	zlivata	na	vsakem	koraku.	Ne-
kaj	prostega	časa.	
Sledi	 vožnja	 v	 Krajinski	 park	 Sečo-
veljske	 soline.	 Soline	 so	 ljudje	 ne-
govali	 stoletja	dolgo,	od	14.	 stoletja	
so	 pridobivali	 sol	 v	 kristalizacijskih	
bazenih	 s	 postopkom	 »petolo«.	 Po	
letu	1970	so	pridobivanje	soli	v	pre-
cejšnjem	 delu	 solin	 začeli	 opuščati.	
Od	 1990	 so	 soline	 zavarovane	 kot	
krajinski	park,	del	solin	pa	je	preure-
jen	v	muzej	na	prostem.	Spoznali	bomo	nekdanji	
način	življenja	solinarjev	in	tradicionalno	tehno-
logijo	pridobivanja	soli.	
Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	v	biser	slovenske	Istre	–	Piran.	Mesto	je	sko-
zi	čas	ohranilo	srednjeveško	zasnovo	ozkih	ulic,	tesno	stisnjenih	hiš,	ki	se	
stopničasto	dvigajo	navkreber,	stik	z	morjem,	neštete	trge	in	deset	cerkva.	
Ogled	mesta	in	nekaj	prostega	časa,	nato	sledi	pozno	kosilo	v	eni	od	mno-
gih	 piranskih	 restavracij.	 Dobro	 okrepčani	 in	 polni	 lepih	 vtisov	 se	 bomo	
odpravili	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	z	vodenim	ogledom	v	Sečoveljske	soline,	kosilo	v	Piranu	
(pijača	za	doplačilo),	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Slovensko Primorje
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Martinovo na osmici na Krasu
Datum: 12.11. 2022  Predviden program G, L

Dopoldanska	 vožnja	 v	 Štanjel,	 ki	 je	 eno	 najstarej-
ših	naselij	na	Krasu,	prepoznavno	po	svojem	
starem	jedru.	Zunanji	ogled	mesteca.	Sledila	

bo	 vožnja	 v	 Sežano	 in	 ogled	 zadružne	 vinske	
kleti	 Vinakras,	 kjer	 že	 od	 leta	 1861	 pridelujejo	
vrhunska	 vina.	Glavno	med	njimi	 je	 teran,	 ki	 je	

avtohtono	slovensko	vino	z	geografskim	poreklom,	
pridobljeno	iz	trte	refošk.

Po	ogledu	in	pokušini	se	bomo	odpeljali	na	osmico	Mahnič,	kjer	se	bomo	
okrepčali	 z	 domačimi	 dobrotami.	
Najprej	nam	bodo	postregli	z	narez-
kom,	na	katerem	ne	sme	manjkati	pr-
šut	in	sir	v	olivnem	olju	in	česnu,	zra-
ven	pa	sodi	teran.	Nadaljevali	bomo	
s	 kmečkim	 krožnikom	 in	 zaključili	 s	
slastnimi	domačimi	orehovimi	štruk-
lji.	 Še	malo	*plesa,	 smeha	 in	 zabave	
in	 popoldne	 bo	 vse	 prehitro	minilo.	
Odhod	je	predviden	ob	20.30	uri,	sle-
di	vožnja	proti	domu,	prihod	domov	v	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede,	
ogled	kleti	Vinakras	 in	pokušino	terana,	4	vzorci	 s	 sirom	 in	kru-
hom,	kosilo	na	osmici:	narezek	(pršut,	sir	v	olivnem	olju	in	česnu,	
kruh),	kmečki	krožnik	(klobasa,	prata,	krompir,	zelje,	repa),	orehovi	
štruklji	in	dcl	terana,	glasbo,	predvidoma	*harmonikar,	turistično	vo-
denje,	organizacijo	ter	ddv.

Datum: 5.3. 2022  Predviden program            G, L, Š
Jutranja	vožnja	proti	Mariboru.	Najprej	sprehod	po	mestu	in	ogled	zname-
nitosti.	Sledi	sladko	doživetje	v	čokoladnici	Teta	Frida.	Popeljali	nas	bodo	po	

poti	kakava	od	plantaže	do	čokolade	
v	roki	in	lahko	bomo	poskusili	njihove	
najboljše	izdelke,	čokoladno	pivo,	ki	je	
res	nekaj	posebnega.	
Nato	 se	 bomo	 odpeljali	 proti	 Pre-
kmurju	 na	 ogled	 tropskega	 vrta	 in	
čudovitih	 orhidej	 podjetja	 Ocean	
Orchids.	V	vrtu	 lahko	poleg	številnih	
botaničnih	 vrst	 orhidej	 občudujete	
zanimive	 tropske	 in	 subtropske	 ra-
stline	iz	celega	sveta.	V	6	metrov	vi-
sokem	objektu	boste	 lahko	od	blizu	

videli	 številne	 rastline,	 ki	 jih	poznate	 iz	 vašega	vsakdana,	obsežna	 zbirka	
živopisanih	flamingovcev	in	pestra	izbira	vzpenjalk	pa	bo	očarala	vsakega	
ljubitelja	bujne	tropske	narave.
Za	zaključek	dneva	se	bomo	ustavili	še	v	restavraciji	na	poznem	kosilu,	nato	
pa	se	polni	lepih	vtisov	odpravili	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večer-
nih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	
degustacijo	v	čokoladnici	Teta	Frida,	vstopnino	v	
svet	orhidej	 in	tropski	vrt	Ocean	Orchids,	pozno	
kosilo	v	prekmurski	restavraciji,	zunanje	ogle-
de	 po	 programu,	 turistično	 vodenje,	
organizacijo	izleta	ter	ddv.

Vaš dan za dan žena

Datuma: 28.5., 24.9.  2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah.	Vožnja	do	enega	najmanjših	in	hkrati	najstarejših	
mest	 pri	 nas,	 poimenovanem	 kar	 »dolenjske	 Benetke«,	 saj	 je	 edino	 slo-
vensko	mesto,	ki	stoji	na	otoku	–	Kostanjevica	na	Krki.	Naselje	je	na	otoku,	
dolgem	približno	500	in	širokem	okoli	200	metrov.	Ogled	in	nekaj	prostega	
časa.	Vožnjo	bomo	nadaljevali	do	gradu	Rajhenburg.	Grajsko	stavbo	je	dal	
med	letoma	1131	in	1147	pozidati	mogočni	lastnik	posesti,	salzburški	nad-
škof	 Konrad.	 Leta	 1881	 so	 grad	 ku-
pili	menihi	trapisti	 in	ga	preuredili	v	
samostan,	ki	je	deloval	do	okupacije	
aprila	1941.	Od	 leta	1968,	pa	 je	na-
menjen	predvsem	muzejski	 in	prire-
ditveni	dejavnosti.	Ogled	gradu.	Sledi	
vožnja	do	ene	izmed	približno	40	še	
ohranjenih	 peščenih	 jam	 –	 repnice	
Najger.	 Vlažnost	 kremenčevih	 tal	 na	
Bizeljskem	 so	 ljudje	 pred	 stoletji	 iz-
koristili	 tudi	 za	 izkopavanje	 lukenj	 –	
jam	 repnic,	 v	 katerih	 so	 shranjevali	
poljske	pridelke.	Nekateri	vinarji	jih	zaradi	stalne	vlage	in	temperatur	upo-
rabljajo	za	zorenje	in	staranje	vina.	Družina	Najger	je	ena	izmed	njih.	Ogled	
in	predstavitev	 repnice	 ter	pokušina	vin.	Naš	 izlet	bomo	zaključili	 s	kosi-
lom	na	bizeljski	turistični	kmetiji.	Dobro	okrepčani	in	polni	vtisov	se	bomo	
odpravili	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 vstopnino	 v	 grad	 Rajhenburg,	 ogled	 repnice	 Najger	 in	 pokušino	
štirih	vin	s	prigrizkom	(kruh	in	sir),	kosilo	na	turistični	kmetiji	(pijača	za	do-
plačilo),	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Bizeljsko in Kostanjevica na Krki Velika planina in Kamnik
Datum: 2.7. 2022  Predviden program      Š
Vožnja	do	Strahovice	in	naprej	po	dolini	Kamniške	Bistrice,	kjer	bomo	vsto-
pili	v	nihalko	 in	se	odpeljali	na	visoko	pečino	Velike	planine,	od	koder	se	
nam	bo	odprl	pogled	na	okoliške	vrhove	in	dolino.	Od	tam	se	bomo	do	vrha	
peljali	še	s	sedežnico.	Po	čudoviti	panoramski	vožnji	se	bomo	v	spremstvu	
lokalnega	vodnika	sprehodili	po	Veliki	planini	in	se	naužili	naravnih	lepot,	
čistega	zraka	 in	miru.	Na	poti	bomo	obiskali	pastirsko	naselje,	ki	velja	za	
enega	redkih	ohranjenih	naselij	te	velikosti	v	Evropi	in	je	prepoznavno	po	
svoji	tipični	arhitekturi,	simbolu	Velike	planine.	Pokukali	bomo	v	Preskarjev	
muzej,	ki	se	lahko	pohvali	s	primerkom	trniča,	posebnim	sirom,	poznanim	
za	območje	Velike	planine.	Obiskali	bomo	tudi	kapelo	Marije	Snežne,	jamo	
Vetrnico	 in	 še	 kaj…	Po	ogledu	 se	bomo	ustavili	 v	 gostilni	na	planini	 in	 si	
privoščili	okusno	toplo	malico	(jota	ali	 ričet	s	klobaso	 in	sirov	štrukelj).	S	
sedežnico	in	nihalko	se	bomo	nato	vrnili	v	dolino	ter	se	odpeljali	v	Kamnik.	
Ogled	glavnih	 znamenitosti	mesta:	osrednjega	 trga	z	vodnjakom,	Franči-
škanskega	 samostana	 s	 cerkvijo	 sv.	 Jakoba,	Malega	 gradu,	 itd.	 Še	 nekaj	
prostega	časa	za	osvežitev	ob	kavici.	V	poznih	popoldanskih	urah	povratek	
proti	domu.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	povratno	vožnjo	z	nihalko	
na	Veliko	planino,	 lokalno	 vodenje	po	
programu	na	Veliki	planini	z	vključeni-
mi	vstopninami,	pastirsko	malico	(jota	
ali	ričet	s	klobaso	in	sirov	štrukelj),
zunanje	oglede	po	programu,	turistič-
no	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Opomba: obvezna	 je	 primerna	 špor-
tna	obutev	in	obleka.

tudi za 
družine
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Grad Devin, vrtovi Miramare in Trst

Datuma: 10.4., 8.10. 2022  Predviden program G, L
Vožnja	proti	Trstu	in	prvi	postanek	na	
Vejni	 nad	 Tržaškim	 zalivom.	 Tempelj	
“Monte	Grisa”	je	veličastna	stavba	iz	
betona	in	stekla.	Zunanji	ogled.
V	nadaljevanju	 izleta	 se	bomo	 zape-
ljali	 do	 prekrasnega	 gradu	 Devin.	
Sem	 so	 zahajali	 številni	 ”eminentni”	
Evropejci,	kot	so	Liszt,	D’Annunzio	in	
seveda	pesnik	Rilke,	ki	je	napisal	pe-
snitev	Devinske	elegije.	Skozi	stoletja	
so	 na	 terasah	 okrog	 gradu	 zasadili	
čudovite	cvetlične	vrtove,	skozi	kate-

re	se	bomo	sprehodili.	Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	proti	Trstu.	Postanek	
bomo	naredili	še	ob	gradu	Miramare	in	se	sprehodili	skozi	botanični	tropski	
park.	
Popoldan	 pa	 bomo	 namenili	 ogledu	
Trsta,	 kjer	 bo	 tudi	 dovolj	 prostega	
časa	za	kavico	ob	morju.	Nato	vožnja	
proti	domu.	Prihod	je	predviden	v	ve-
černih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	
avtobusom,	 zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 vstopnino	 v	 grad	 Devin,	 vo-
denje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Datum: 12.11. 2022  Predviden program           G, L, Š
Jutranja	vožnja	na	Štajersko.	Postanek	v	Oljarni	Kocbek,	kjer	bomo	spoz-

nali	 način	 pridelave	 bučnega	 olja	 in	
se	seznanili	s	pomenom	buč	v	prehra-
ni,	 zdravstvu	 in	 kozmetiki.	 Po	 ogledu	
in	 pokušini	 se	 bomo	 odpeljali	 preko	
Mure,	 v	 Prekmurje,	 in	 se	 ustavili	 na	
idiličnem	 Otoku	 ljubezni	 v	 Ižakovcih,	
kjer	 je	 plavajoči	mlin	 na	Muri	 primer	
edinega	tovrstnega	objekta	v	Sloveniji.	
Ogled	in	vožnja	z	brodom.	Sledi	kratek	
postanek	v	Ljutomeru,	nato	pa	nadalje-
vanje	 poti	 v	 Jeruzalem,	 biser	 Prlekije,	
kjer	si	bomo	ogledali	vaško	 jedro.	Da-

lje	vožnja	po	hriboviti	prleški	pokrajini	do	znane	zidanice	Malek.	Od	tu	ne	
bomo	odšli	brez	obvezne	pokušine	vinske	letine.
Sledi	odhod	na	martinovanje	v	Prlekiji.	Odhod	proti	domu	je	predviden	ob	
23.00	uri.	Prihod	domv	v	poznih	nočnih	urah.

Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zu-
nanje	oglede	po	programu,	ogled	in	pokušino	vin	v	
zidanici	Malek;	3	vina,	sir,	kruh,	ogled	Otoka	ljubez-
ni:	ogled	mlina	 in	muzeja,	vožnjo	z	brodom,	ogled	
oljarne	 in	 pokušino	 bučnega	 olja,	 martinovanje	 z	

večerjo,	vodenje,	organizacijo	izleta	in	ddv.

Martinovanje v Prlekiji

Datum: 11.9. 2022  Predviden program G, L
Odhod	v	jutranjih	urah.	Naš	prvi	postanek	bo	v	vasi	Šken-
denj	(it.	Servola),	kjer	bomo	obiskali	Škedenjski	etnograf-
ski	muzej.	 Škedenj	danes	 leži	 v	predmestju	Trsta,	nekoč	
pa	je	bil	samostojna	vas	z	značilno	zgodovino	in	z	bogatim	

ljudskim	izročilom.	O	tem	pričajo	eksponati	v	muzeju,	ustanovljenem	leta	
1975.	Velik	del	muzejske	zbirke	je	posvečen	glavni	dejavnosti	škedenjskih	
žena,	 peki	 odličnega	 kruha,	 katerega	 sloves	 je	 segal	 vse	 do	 Dunaja.	 Pot	
bomo	nadaljevali	do	Trsta	in	se	sprehodili	po	središču	tega,	nekoč	sloven-
skega,	mesta.	Ogledali	 si	 bomo	 glavni	 trg	 –	 Piazza	Unita,	 vladno	palačo,	
občinsko	palačo,	kip	Karla	VI,	grič	in	katedralo	San	Giusto.	Na	voljo	bo	nekaj	
prostega	časa	za	prigrizke,	kavico	in	sladoled.	Vožnjo	bomo	nadaljevali	do	
vasice	Križ	nad	Trstom	(it.	Santa	Croce)	in	si	ogledali	Ribiški	muzej	tržaškega	
primorja.	V	muzeju	bomo	spoznali	 zgodovino	 in	 tradicije	 ribištva	 sloven-
skih	prebivalcev	ob	obali	med	Trstom	in	izlivom	reke	Timave.	Videli	bomo	
pripomočke	za	ribolov,	dokumente	iz	srednjega	veka,	stare	upodobitve	in	
fotografije	vsakdanjega	življenja	 ribičev…	Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	 le	
malenkost	naprej	do	vasice	Slivno	(it.	Slivia),	kjer	bomo	spoznali	podzemni	
tržaški	svet	v	jami	Pejca	v	Lascu	(it.	Grotta	Delle	torri	Slivia).	Jama	je	globoka	
več	kot	sto	metrov	in	v	njej	poteka	pot	med	tisočletnimi	kamnitimi	stolpi,	
med	katerimi	sta	najbolj	znana	viseča	stolpa	(stolp	enajste	ure).	Sledi	vožnja	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	v	jamo	Pejca	v	Lascu,	vodenje,	organizacijo	izleta	in	ddv.
Opomba:	 Vstopnin	 v	 Ribiški	 muzej	 slovenskega	 primorja	 in	 Škedenjki	
etnografski	muzej	ne	zaračunavajo,	želijo	pa	si	prostovoljne	prispevke.	Ri-
biški	muzej	tržaškega	primorja:	1€/osebo	–	otroci,	3€/osebo	–	odrasli;	Ške-
denjski	etnografski	muzej:	1€/osebo.

Iz jame do morja – Trst z okolico
Datum: 5.11. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	 v	 jutranjih	 urah	 in	 vožnja	 proti	Novemu	mestu.	 Pot	 nas	 bo	nato	
vodila	čez	Gorjance	v	Belo	krajino.	Najprej	nas	bo	sprejel	gostilničar	Ba-
dovinac,	ki	nam	bo	na	humoren	način	odprl	pot	v	novi	dan.	Pravi,	da	ima	
zdravilo	–	 žganje	Karampampuli,	 ki	baje	pozdravi	 vsako	 tegobo.	Nato	 se	
bomo	naučili	kaj	novega	o	Beli	krajini	in	vinu,	saj	bomo	obiskali	uro	pouka	
v	Osnovni	šoli	Brihtna	glava.	Strogi	učitelj	s	palico	nam	bo	na	duhovit	način	
predstavil	Belo	krajino	in	njene	posebnosti.	Po	šolski	malici	bomo	obiskali	
oljarno	Pečarič.	Leta	1990	so	zasadili	350	orehovih	dreves	in	kot	podkul-
turo	čez	300	lešnikovih	sadik.	Odprli	so	stiskalnico	in	začeli	s	samostojno	
proizvodnjo	olja.	Sledi	ogled	in	pokušina	olja.	Po	ogledu	oljarne	se	bomo	
odpeljali	v	Metliko	 in	si	ogledali	metliško	vinsko	klet,	med	ogledom	nam	

bodo	postregli	 z	 belokranjskim	vinom	
in	 pogačo.	 Naš	 izlet	 bomo	 zaključili	 v	
Črnomlju,	kjer	bomo	imeli	pravo	mar-
tinovo	 pojedino	 –	 večerjo	 s	 krstom	
mošta	 in	 glasbo	 za	 ples.	Odhod	 proti	
domu	 je	predviden	ob	23.00	uri,	 pri-
hod	domov	pa	v	poznih	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 krajšo	 predstavitev	 in	
žganje	Karampampuli,	obisk	oljarne	in	
pokušino	 olj,	 program	 v	Osnovni	 šoli	

Brihtna	glava,	šolsko	malico	(jabolko	in	kruh),	pokušino	4	vin	v	vinski	kleti	
Metlika,	belokranjsko	pogačo,	martinovanje	v	Črnomlju,	predvidoma	gos-
tišče	Samarin	(bogata	večerja	s	programom	krsta	mošta	
in	 živo	 glasbo	 za	 ples),	 turistično	 vodenje,	 organizacijo	
izleta	ter	ddv.

Martinovanje v Beli krajini
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10.4.
 nedeljski izlet

 nedeljski 
izlet
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Datuma: 24.3., 26.11 2022  Predviden program G, L
Peljali	se	bomo	proti	Primorski	do	mejnega	prehoda	Fernetiči.	Sledila	bo	
vožnja	do	Trsta,	kjer	bomo	imeli	prosto	za	pohajanje	po	mestu	ter	seveda	
za	ugodne	nakupe.	Vmes	bo	čas	za	postanek	v	vabljivo	dišečih	kavarnah	s	
»cappuccinom«	in	sladkim	pecivom.	Povratek	proti	domu	je	predviden	ob	
približno	17.30	uri	iz	Trsta	(ura	je	okvirna,	lahko	se	malo	prilagodi	glede	na	
hitrost	potovanja	oz.	glede	na	gnečo	v	nakupovalnih	centrih).	
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	spremljanje,	organizacijo	
izleta	in	ddv.
Opomba: izlet	Nakupi	v	Trstu	
se	ne	priznava	v	sistem	na-
grajevanja	kartice	zvestobe.

Nakupi v Trstu

Opera Carmen v veronski Areni
Datum: 27.8. 2022  Predviden program G, L
Odhod	 v	 dopoldanskih	 urah	 in	 vožnja	
v	 Verono.	 Med	 sprehodom	 po	 mestu	
bomo	 videli	 Areno	 –	 amfiteater,	 najele-
gantnejšo	ulico	Via	Mazzini,	najimenitnej-
ši	trg	Piazza	delle	Erbe,	meščanske	hiše	in	
številne	cerkve.	Po	ogledu	bo	prosto	za	
samostojne	 oglede	 ali	 pa	 za	 posedanje	
na	uličicah	pred	številnimi	kavarnami.	V	
večernih	urah	(predvidoma	ob	21.00	uri)	
se	bo	začela	operna	predstava	Carmen.	
Pol	ure	po	koncu	predstave	vožnja	pro-
ti	domu.	Prihod	je	predviden	v	jutranjih	
urah	naslednjega	dne.	
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	za	ogled	opere	Carmen,	kamnite	stopnice	v	6.	sektorju,	
turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.	
Možni doplačili: vstopnica	sektor	2					65,00	€	
																															vstopnica	sektor	3					40,00	€		
Opomba: glede	doplačila	za	sektor	2	 in	3	se	pozanimajte	v	turistični	po-
slovalnici.
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sobotno nakupovanje 
s Štajerske 

21. 5. in 26.11.

Safari park in Verona
Datumi: 27.4., 25.6., 15.10. 2021  Predviden program  G, L

Vožnja	 preko	 severne	 Italije.	Nekaj	 kilo-
metrov	pred	Gardskim	jezerom	se	bomo	
ustavili	 v	 živalskem	 parku	 Natura	 Viva.	
Sestavljen	 je	 iz	 treh	 vsebinskih	 delov.	
Prvi	 del	 predstavlja	 »animalzoo«,	 to	 je	
»klasični«	živalski	vrt,	kjer	bomo	lahko	vi-
deli	okrog	200	živalskih	vrst	z	vseh	celin.	
Drugi	sklop	parka	predstavlja	svet	dino-
zavrov	(makete	v	naravni	velikosti),	poleg	
njih	se	v	terariju	in	akvariju	predstavljajo	
še	številni	plazilci	in	tropske	ribe.	Vseka-

kor	je	najbolj	zanimiv	tretji	del,	safari.	Z	avtobusom	se	bomo	zapeljali	skozi	
»savano«	in	se	»iz	oči	v	oči«	srečali	z	živalmi,	ki	se	prosto	gibljejo	po	parku.	
V	nadaljevanju	dneva	pa	bomo	lahko	občudovali	Verono,	eno	najbolj	ljub-
kih	 in	 umetniško	 najbolj	 vabljivih	 severno	 italijanskih	 mest.	 Skoraj	 vsak	
košček	mesta	je	še	vedno	tako	romantičen,	kot	je	bil	v	času,	ko	si	je	Shake-
speare	izbral	Verono	za	prizorišče	zgodbe	o	Romeu	in	Juliji.	Med	spreho-
dom	po	mestu	bomo	videli	Areno	–	amfiteater	iz	1.stol.,	najelegantnejšo	
ulico	Vio	Mazzini,	najimenitnejši	 trg	Piazza	delle	Erbe,	meščanske	hiše	 in	
številne	cerkve.	Nekaj	časa	za	samostojne	oglede	ali	pa	za	posedanje	na	
uličicah	pred	številnimi	kavarnami.	Vožnja	proti	domu,	prihod	je	predviden	
v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	vstopno	takso	v	Verono	za	
avtobus,	zunanje	oglede	po	programu,	skupinsko	vstopnino	v	park	Natura	
Viva,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	in	ddv.
Možen popust:	otroci	do	12.	leta	6,00	€
Možno doplačilo:	prijava	manj	kot	7	dni	pred	odhodom	10,00	€	(tudi	za	otroke).

tudi za 
družine

27.4. 
praznicni izlet ˘

Gardaland, dnevni
odhodi v maju, juniju, septembru, oktobru G, L

Gardaland, nočni
odhodi v juniju, juliju, avgustu, septembru G, L

Gardaland, noč čarovnic
odhodi v oktobru                           G, L

Novost 2022 – Jumanji Adventure Ride
Točni termini, cene in več informacij na spletni strani 

ali v poslovalnicah! 
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Datum: 30.4. 2022  Predviden program Š, L
Vožnja	 v	Verono,	 ki	 velja	 za	eno	najprivlačnejših	mest	 severne	 Italije.	 Le	
kdo	 ne	 pozna	 Shakespearovih	 literarnih	 junakov	 Romea	 in	 Julije,	 ki	 sta	
prav	tukaj	iskala	svojo	večno	ljubezen?	Med	sprehodom	po	mestu	si	bomo	
ogledali	trg	Bra,	čudovito	ohranjen	rimski	amfiteater	iz	1.	stoletja,	najele-
gantnejšo	ulico	Vio	Mazzini,	najimenitnejši	trg	Piazza	delle	Erbe	s	tradici-
onalno	tržnico,	trg	Seniorjev,	seveda	
pa	 bomo	 obiskali	 tudi	 Julijino	 hišo	
z	 znamenitim	 balkonom.	 Našo	 pot	
bomo	nadaljevali	v	smeri	Gardskega	
jezera,	le	nekaj	kilometrov	pred	njim	
bomo	obiskali	enega	najlepše	ureje-
nih	 evropskih	 zoo	 safarijev,	 živalski	
park	Natura	Viva.	Sestavljen	je	iz	treh	
vsebinskih	delov.	To	so	»animalzoo«,	
svet	 dinozavrov	 in	 safari.	 Z	 avtobu-
som	se	bomo	zapeljali	skozi	‘savano’	
in	se	‘iz	oči	v	oči’	srečali	z	živalmi,	ki	
se	prosto	gibljejo	po	parku.	Pozno	popoldne	bo	sledila	vožnja	proti	domu,	
prihod	je	predviden	v	poznih	večernih	urah.	

Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	
avtobusno	 vstopno	 takso	 v	 Verono,	 skupinsko	

vstopnino	v	park	Natura	Viva,	zunanje	oglede	
po	programu,	turistično	vodenje,	organizacijo	

izleta	in	ddv.	
Možno doplačilo:	prijava	manj	kot	7	dni	do	od-
hoda	10,00	€

Možen popust: otroci	do	12.	leta	6,00	€	

Slikovita Verona in Zoo Safari
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Benečija in Palladijeve vile
Datum: 24.-25.9. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*
1. dan:	Odhod	avtobusa	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Vožnja	preko	mejnega	
prehoda	v	 Italijo	 in	nato	po	Benečiji	do	Vicenze.	Najprej	se	bomo	podali	
v	mestno	jedro	Vicenze,	kjer	si	bomo	ogledali	mojstrske	arhitekturne	do-
sežke	Andrea	 Palladia.	Mesto	 je	 ne-
kakšna	razstava	njegovih	stavbarskih	
del.	 Na	 trgu	 Piazza	 dei	 Signori	 stoji	
Basilica,	 s	 katero	 je	 slavni	 arhitekt	
zaslovel.	 Njene	 čudovite	 kolonade	
podpirajo	 prejšnjo	 palačo	 sodišča.	
Nad	 ulico	 Corso	 Andrea	 Palladio	 se	
dvigujejo	mogočne	meščanske	 hiše,	
konec	 »Palladijeve	 ture«	 zaključuje	
stavba	 Teatro	 Olimpico,	 ki	 velja	 za	
najstarejše	evropsko	notranje	gleda-
lišče	 in	 morda	 najboljše	 Palladijevo	
delo.	Spoznali	bomo,	da	je	bil	Palladio	ena	najvplivnejših	osebnosti	v	razvo-
ju	zahodne	arhitekture.	
Sledi	nekaj	prostega	časa	in	nato	vožnja	na	obrobje	mesta	do	vile	Almerigo	
Capra	»la	Rotonda«.	Vila	velja	za	najslavnejše	Palladijevo	delo	in	je	vplivala	
na	številne	zgradbe	širom	sveta.	Po	ogledu	se	bomo	odpravili	še	do	bližnje	

baročne	vile	Valmarana	»ai	Nani«,	ki	
slovi	po	ciklu	fresk	s	prizori	iz	antične	
mitologije.	 Sledi	 vožnja	 do	mesteca	
Bassano	 del	 Grappa,	 kjer	 se	 bomo	
sprehodili	čez	sloviti	leseni	most,	ki	je	
nastal	po	Palladijevem	modelu.	Nato	
se	bomo	odpeljali	še	do	vile	Barbaro	
v	kraju	Maser.	Ogled	vile	in	nato	vo-
žnja	do	hotela.	Namestitev,	 večerja	
in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	
med	 Evganejske	 griče	 in	 se	 ustavili	

v	mestecu	Arqua	Petrarca,	kjer	je	svoja	zadnja	leta	preživel	sloviti	pesnik	
Francesco	Petrarca.	Ogledali	si	bomo	hišo,	v	kateri	je	živel	in	pesnikov	nag-
robnik	na	glavnem	trgu.	Sledi	vožnja	v	Valsanzibio,	kjer	si	bomo	ogledali	vilo	
Barbarigo.	Park	vile	je	eden	najpomembnejših	v	pokrajini	Veneto,	njegovo	
ureditev	pa	odlikuje	velika	pestrost	elementov,	kot	so	fontane	in	ribniki.	
Sledi	vožnja	mimo	Padove	 in	Benetk	do	mesta	Conegliano.	Sprehodili	 se	
bomo	po	slikovitih	ulicah	mestnega	jedra,	ki	leži	na	pobočju	grajskega	hri-
ba.	Obiskali	bomo	mestno	stolnico	in	si	ogledali	slovito	sliko	Mati	božja	na	
prestolu,	slikarja	Cime,	ki	je	bil	v	tem	mestu	tudi	rojen.	Nekaj	prostega	časa	
in	nato	vožnja	do	Vidma,	središča	Furlanije.	Sprehodili	se	bomo	preko	trga	z	
ložami	in	kapelami,	videli	bomo	urin	stolp,	spomenik	miru,	katedralo	in	ču-
dovite	palače,	kjer	domujejo	številni	muzeji.	Ogledali	si	bomo	še	grad	in	se	
nato	odpeljali	proti	Sloveniji.	Prihod	domov	je	predviden	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom	na	omenjeni	relaciji	z	vse-
mi	pripadajočimi	stroški,	polpenzion	
v	hotelu	3*	v	dvoposteljnih	sobah	v	
okolici	 Vicenze,	 zunanje	 oglede	 po	
programu,	 vstopnino	 v	 Palladijeve	
vile	po	programu,	vstopnino	v	hišo/
muzej	 Petrarca,	 vstopnino	 na	 grad	
v	Vidmu,	 turistično	 takso,	 turistično	
vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	
25,00	€

Datumi:  9.4., 7.5., 10.9.,  Predviden program  G, L

 15.10.  2022  
V	 jutranjih	urah	 se	bomo	zapeljali	do	pristanišča	Punta	Sabbioni,	 kjer	 se	
bomo	vkrcali	na	panoramsko	ladjico	in	se	prepustili	valovom	Beneške	lagu-
ne.	Na	prvem	postanku,	na	otoku	Burano,	se	nam	bo	razprostrl	pogled	na	
prijetno	poslikane	ribiške	in	obrtniške	hišice,	polne	čipkarskih	delavnic.	Po	
ogledu	tradicionalnega	načina	šivanja	čipk	in	mini	nakupih	se	bomo	odpra-
vili	 na	 otok	 Murano,	 znan	 po	 večstoletni	 obrti	 oblikovanja	 muranskega	
stekla.	Predstavili	nam	bodo	ustvarjanje	umetnin	iz	pihanega	ali	vlečenega	
stekla.	Možnost	nakupa	 spominkov.	Plovba	mimo	otoka	San	Michaele	 in	
izkrcanje	na	slovitem	trgu	Svetega	Marka	v	 legendarnem	mestu	na	vodi,	
Benetkah.	Mimo	Mostu	vzdihljajev	se	bomo	odpravili	proti	središču	trga,	
kjer	stoji	veličastna	Markova	bazilika	in	mogočen	stolp	z	astronomsko	uro.	
Sledil	bo	zunanji	ogled	najmogočnejše	 in	najbolj	 reprezentativne	mestne	
stavbe,	Doževe	palače.	Občudovali	bomo	tudi	98,6	m	visok	zvonik	»campa-
nille«	in	se	sprehodili	do	znamenitega	mostu	Rialto.	Prosto.	Nato	se	bomo	
vkrcali	na	ladjo	in	zapluli	nazaj	na	Punto	Sabbioni,	od	koder	se	bomo	z	av-
tobusom	po	 isti	poti	odpeljali	 proti	domu.	Prihod	domov	 je	predviden	 v	
poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	ekološko	vstopno	takso	v	Benetke/Punto	Sabbioni	za	avtobus,	vožnjo	z	
ladjico	po	laguni,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Opomba:	V	primeru	zvišanja	ali	uvedbe	nove	vstopne	takse	na	destinaciji,	
si	pridržujemo	pravico	do	naknadnega	poračuna
tega	stroška	oziroma	se	doplača	na	kraju	samem	
(predvidoma	je	to	lahko	do	20,00	€/osebo).

Benetke z otoki

odhoda s 
Štajerske 28.5. 

in 1.10.
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Okusi Emilije Romanje; Parma in Modena
Datum: 27.8. 2022  Predviden program G, L
Po	 jutranji	 vožnji	 bomo	 v	 dopoldanskih	 urah	 prispeli	 v	 Ferraro.	 Ogled	
mestnega	jedra	bomo	začeli	v	središču	ob	mogočnem	gradu	Estenze,	kjer	
je	bivala	in	uradovala	družina	Este.	Obliko	je	dobival	skozi	stoletja,	v	sami	
osnovi	pa	je	to	vojaška	utrdba.	Lahko	se	bomo	za	doplačilo	sprehodili	preko	
grajskega	dvorišča	in	skozi	sobane,	kjer	je	na	ogled	delček	družinskega	bo-
gastva.	Nadaljevali	bomo	mimo	mestne	hiše	do	mogočne	katedrale.	Spre-
hodili	se	bomo	še	mimo	palač;	Casa	Romei,	Pallazzo	Schifanoia,	Pallazzo	dei	
Diamanti	z	nenavadno	fasado.	Po	ogledu	glavnih	mestnih	znamenitosti	 in	
po	prostem	času	se	bomo	odpravili	proti	Jadranskemu	morju,	do	delte	reke	
Pad.	Izliv	reke	sicer	ni	najčistejši	del	jadranske	obale,	pa	vendar	…	Izjema	je	
očarljivi	Comacchio;	Benetke	v	malem,	pisana	ribiška	vasica,	slavna	po	svo-
jem	»tromostovju«.	Nadaljevali	bomo	
do	mesta	Chioggia,	ki	je	podobno	Be-
netkam,	 vendar	 živi	 v	 njegovi	 senci.	
Sprehodili	 se	bomo	po	ozkih	uličicah	
imenovanih	calli	in	videli	katedralo.	Po	
sprehodu	po	 labirintu	ulic	 in	kanalov	
bo	sledil	povratek	proti	domu,	kamor	
bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 zunanje	 oglede	 po	 pro-
gramu,	 turistično	 vodenje,	 organiza-
cijo	ter	ddv.
Možno doplačilo: vstopnina	v	grad	12,00	€	(ob	prijavi	na	prodajnem	mestu)
Opombi:	Nekaterih	objektov	vedno	ni	možno	videti,	lahko	so	zakriti	v	pri-
meru	prenavljanja	fasad	in	podobno.	Tudi	na	odpiralne	čase	cerkva	nima-
mo	vpliva.

Ferrara in delta reke Pad

Bologna,  prestolnica Emilije-Romanije

Datum: 8.10. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	 jutranjih	urah.	V	dopoldanskih	urah	bomo	prispeli	 na	območje	

mesta.	 Prvi	 postanek	 bomo	 naredi-
li	 na	 hribu	 nad	mestom,	 kjer	 je	 svoje	
mesto	 našla	 bazilika	Madonna	 di	 San	
Luca.	Mogočna	 cerkev	 je	 vidna	 daleč	
naokrog,	nudi	pa	tudi	številne	poglede	
na	mestno	jedro,	ki	se	razprostira	pod	
hribom.	
Sledi	 odhod	 v	 staro	mesto	 jedro	Bo-
logne.	 Ogled	 bomo	 začeli	 na	 trgih	
Maggiore	 in	Netuno,	ki	sta	srce	mes-
ta.	Od	tu	se	bomo	sprehodili	do	dveh	
stolpov,	 ki	 sta	 tudi	 eden	od	mestnih	

simbolov	in	dokazujeta	moč	bogatih	srednjeveških	meščanov.	Ob	doplačilu	
se	bomo	 lahko	povzpeli	 na	 stolp	Asinelli	 in	uživali	 v	 čudovitih	 razgledih.	
Ogled	bomo	nadaljevali	na	trgu	z	dvema	imenoma:	Piazza	delle	Sette	Chi-
ese	(trg	sedmih	cerkva)	ali	Trg	sv.	Štefana.	Največja	znamenitost	na	trgu	je	
kompleks	cerkva	»pod	eno	streho«.	Sprehod	skozi	mesto	seveda	spremlja-
jo	arkade.	Izgradnja	se	je	začela	v	srednjem	veku,	ko	so	arkade	predstavlja-
le	»podaljšek«	meščanske	hiše,	prostor,	kjer	so	trgovali	ter	se	sestajali.	Sko-
zi	stoletja	so	postajale	simbol	mesta,	tako	da	jih	je	danes	za	okrog	40	km.	
Po	ogledu	bo	prosto	za	samostojno	raziskovanje	mesta	in	kosilo.	Priporo-
čamo	vam,	da	poskusite	slastne	testenine	z	bolonjsko	omako.	Nato	sledi	
vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopno	takso	v	Bologno,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo: vstopnina	na	stolp	Asinelli	6,00	€.

Datum: 4.6. 2022  Predviden program G, L
Jutranji	odhod	in	vožnja	proti	Krasu	ter	
prvi	postanek	v	Ajdovščini.	Ogled	mes-
ta	in	sprehod	do	rimske	utrdbe	Castra.	
V	nadaljevanju	nas	bo	pot	vodila	v	Fur-
lanijo	(furlansko	Friûl,	italijansko	Friuli,	
nemško	 Friaul).	 Glavno	 mesto	 je	 Vi-
dem,	ime	pa	je	dobila	po	Čedadu,	ki	so	
mu	stari	Rimljani	pravili	Forum	Iulii.	Naš	
cilj	 bo	mestece	 San	Daniele	 del	 Friuli,	
ki	je	znano	po	izredno	okusnem	pršutu.	
V	eni	izmed	znanih	pršutarn	nam	bodo	
predstavili	 postopek	 pridelave	 pršuta,	
imeli	bomo	degustacijo.	Sprehod	po	mestnem	središču.	Nato	si	bomo	ogle-
dali	Palmanovo,	ki	je	s	svojo	lego	v	osrčju	dežele	pritegnilo	pozornost	be-
neške	republike	Serenissime;	seveda	so	tu	tudi	odlične	kavarne,	kjer	lahko	

popijemo	kavo.	Po	ogledu	in	prostem	
času,	 se	 bomo	 odpeljali	 proti	 domu,	
kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 zunanje	 oglede	 po	 pro-
gramu,	predstavitev	pršutarne	in	de-
gustacijo	 pršuta,	 turistično	 vodenje,	
organizacijo	ter	ddv.

Datum: 14.-15.5. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*
1. dan:	Jutranja	vožnja	po	Italiji	v	deželo	Emilija	Romanja.	Ustavili	se	bomo	
v	Parmi,	ki	slovi	po	pršutu	in	parmezanu.	Obiskali	bomo	sirarno	in	si	pod	
strokovnim	vodstvom	ogledali	proizvodnjo	slavnega	parmezana	 (Parmig-
giano	Reggiano),	pokušina	tega	izvrstnega	produkta	in	možnost	nakupa	v	
tovarniški	trgovini.	Ogled	mestnega	središča.	Nekaj	prostega	časa	za	osve-
žitev	in	odhod	v	tovarno	slavnega	parmskega	pršuta.	Strokovno	vodstvo	po	
tovarni	in	pokušina	ter	možnost	nakupa	v	tovarniški	trgovini.	Vožnja	v	hotel	
v	bližnji	okolici,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	 se	bomo	odpeljali	 v	
rojstno	mesto	opernega	pevca	Luciana	
Pavarottija,	 Modeno.	 	 V	 tovarni	 slav-
nega	balzamičnega	kisa	bomo	spoznali	
načine	pridelave	 kisa,	 ki	 ga	bomo	 tudi	
poskusili	 in	 ga	 po	 želji	 kupili.	 Nato	 se	
bomo	 odpravili	 v	 mestno	 središče	 in	
se	 sprehodili	 po	 Piazzi	 Grande	 mimo	
mestne	hiše,	do	znamenite	katedrale	in	
stolpa	Ghirlandina.	Postanek	na	tržnici	
Albinelli,	nato	pa	nekaj	prostega	časa	za	
samostojno	raziskovanje,	nakupe,	osvežitev,	okrepčilo.	V	popoldanskih	urah	
se	bomo	odpravili	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	en	polpenzion	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi,	turistič-
no	takso	v	hotelu,	vodene	oglede	in	degustacije	v	tovarnah	parmezana,	par-
mskega	pršuta	in	balzamičnega	kisa,	turistično	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	25,00	€
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Datum: 25.6. 2022  Predviden program G, L
Odhod	v	jutranjih	urah	in	vožnja	proti	
Lienzu	ob	vznožju	Lienških	Dolomitov.	
Nadaljevali	bomo	v	Pustriško	dolino	in	
pred	mestom	Brunico	/	Brunneck	za-
vili	v	gorsko	dolino	Anterselva	(Antho-
lzer	Tal).	Pri	kraju	Platten	(Plata)	bomo	
naredili	sprehod	(skupaj	okoli	zmerne	
1½	ure	hoje,	razdalja	3,3	km,	primer-
no	tudi	za	starejše	otroke)	in	si	ogle-
dali	zemeljske	piramide;	arhitekturno	
mojstrovino	 narave,	 ki	 je	 posledica	
vodne,	 zemeljske	 in	 snežne	 erozije.	

Njihove	podobe	in	barve	se	nenehno	spreminjajo	in	predstavljajo	eno	naj-
večjih	naravnih	posebnosti	območja	Pustriške	doline.	Po	ogledu	se	bomo	
odpeljali	do	konca	doline	 in	se	ustavili	pri	 jezeru	d’Anterselva	(Antholzer	
See),	 ki	 leži	 na	 višini	 1.642	m	 in	 nad	 katerim	 se	dvigujejo	mogočne	 ste-
ne	Visokega	Galla	(3.436m).	Malo	prosto,	nato	pa	se	bomo	podali	v	bližnji	
Bruneck,	 kjer	bo	 tudi	možnost	okrepčila.	Popoldne	 sledi	 vožnja	v	bližnjo	
idilično	gorsko	dolino	Braies	(Pragser	Tal)	in	do	bisera	Dolomitov;	do	jezera	
Braies	(Pragser	Wildsee,	1.496m).	Je	največje	naravno	jezero	v	Dolomitih	
in	 eno	od	najlepših	 v	Alpah.	 Prosto	 za	 samostojne	 sprehode	 in	 aktivno-
sti.	Pozno	popoldne	se	bomo	odpeljali	v	Dobbiaco	(Toblach),	kjer	si	bomo	
ogledali	sirarno	in	imeli	degustacijo	ter	možnost	nakupa	sirov…	Sledi	vožnja	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	v	sirarno,	ogled	in	pokušino	več	vrst	sirov,	turistično	vo-
denje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Dolomiti, piramide in jezera

praznicni izlet,
pohodni izlet ˘

Gora Marmolada, središče Dolomitov
Datum:a 2.7., 6.8. 2022  Predviden program G, L
Vožnja	do	Cortine	d’	Ampezzo.	Mesto	obdajajo	mogočne	stene	tritisoča-
kov,	ki	so	zelo	priljubljena	izletniška	točka	številnih	planincev	in	ljubiteljev	
gora.	Sprehod	preko	glavnega	mestnega	trga.	Pot	bomo	nadaljevali	do	pre-
laza	Falzarego	na	višini	več	kot	2100	m.	Postanek	na	prelazu	in	nadaljevanje	
vožnje	pod	goro	Marmolado.	Z	zavidljivo	višino	3.342	m	je	najvišji	vrh	Do-
lomitov.	Njen	sloves	še	povečuje	ledenik,	na	katerem	se	razprostirajo	smu-
čišča.	Gora	je	tudi	zelo	priljubljena	planinska	točka	in	pomnik	nesmiselnim	
bojem	1.	svet.	vojne.	Naš	»vzpon«	na	Marmolado	bomo	začeli	v	vasi	Malga	
Ciapela,	kjer	se	bomo	najprej	dvignili	na	višino	2.362	m	(Banc),	tu	prestopili	
na	drugo	gondolo	 in	se	dvignili	 še	do	višine	2.944	m	(Serauta).	Tu	bomo	
lahko	obiskali	muzej,	katerega	tematika	je	vezana	na	bitke	prve	svetovne	
vojne.	Marmolada	je	bila	med	vojno	mejna	gora	med	Avstrijo	in	Italijo,	kjer	
se	 je	 oblikovala	 dolomitska	 fronta.	
Nato	se	bomo	z	gondolo	povzpeli	še	
do	končne	višine	na	3.269	m	(Punta	
Rocca).	Ob	postanku	bomo	uživali	 v	
razgledu	na	sosednje	vršace	in	lede-
nik.	Po	povratku	v	dolino	bomo	pot	
nadaljevali	 preko	 prelaza	 Fedaia,	 ki	
doseže	vrh	na	višini	2.057	m,	se	od-
peljali	do	vasi	Canazei.	Nadaljevanje	
vožnje	proti	dolini	Gardena	in	domu.	
Zelo	pozen	prihod	domov.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	programu,	vzpon	z	gondolo	pod	vrh	Mar-
molade,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna popusta:	 otroci	do	6.	leta		24,00	€
	 otroci	od	6.	do	14.	leta	9,00	€

Dolomiti, mogočno gorovje
Datum: 8.-10.7. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	odpeljali	proti	Veroni	
in	nadaljevali	do	Gardskega	jezera	in	do	mesteca	Malcesine.	Slikovito	lego	
ob	vznožju	gore	Monte	Baldo	dopolnjujejo	tlakovane	uličice,	pisana	hišna	
pročelja	in	mogočen	grajski	stolp,	od	koder	se	razprostira	čudovit	razgled	
na	jezero	in	Dolomite.	V	grajskem	stolpu,	ki	ga	je	dala	zgraditi	slavna	itali-
janska	družina	Scaligeri,	je	bil	zaprt	nemški	literat	Goethe.	Obtožen	je	bil	
vohunstva,	ker	je	risal	skice	omenjenega	stolpa.	Po	ogledu	si	bomo	lahko	
privoščili	 italijansko	kavo,	ki	diši	 iz	mestnih	kavarn.	Sledi	vožnja	v	Trento,	
ki	ga	 lahko	zaradi	bogate	kulturne	dediščine	 in	dinamičnega	modernega	
razvoja	 imenujemo	alpsko	mesto	par	 excellance.	 Sprehodili	 se	bomo	po	
starem	mestnem	jedru	in	videli	številne	palače,	ki	so	si	jih	zgradili	cerkve-
ni	in	mestni	veljaki.	Videli	bomo	trg	Duomo,	mogočno	katedralo,	slikoviti	
Neptunov	vodnjak	 in	se	sprehodili	do	gradu	Buonconsiglio.	Prosto	za	sa-
mostojno	raziskovanje	ali	za	toplo	okrepčilo.	Sledi	odhod	v	hotel,	namesti-
tev,	večerja	in	prenočitev.
2.dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	 odpeljali	
na	raziskovanje	skrajnega	zahodnega	
roba	 Dolomitov.	 Vozili	 se	 bomo	 po	
dolini	del	Sole	in	se	ustavili	na	prela-
zu	Tonale.	Tu	je	izhodišče	za	gondolo,	
ki	 nas	 bo	 odpeljala	 na	 višino	 2.997	
m,	 na	 prelaz	 Presena	 in	 na	 ledenik.	
Naredili	bomo	samo	nekaj	korakov	in	
bomo	 na	 nadmorski	 višini	 3.000	m.	
Malo	prosto	in	nato	spust	z	gondolo	
na	prelaz	Tonale,	od	koder	bomo	na-
daljevali	do	Madonne	di	Campiglio,	ki	leži	v	središču	Dolomitov	Brenta.	Za	
to	gorsko	skupino	Dolomitov	so	značilni	ostri	vršaci,	ki	so	eni	najlepših	gor-
skih	vrhov	na	svetu.	In	ne	samo	slikovita	panorama;	še	bolj	je	področje	zna-
no	po	tem,	da	se	po	njem	vijejo	najlepše	ferate,	smučišča	in	pohodne	poti.	
Na	splošno	velja	Brenta	za	eno	najlepših	dolomitskih	skupin.	Z	gondolo	se	
bomo	dvignili	pod	mogočne	prepadne	stene,	ki	se	dvigujejo	nad	športno	–	
turističnim	centrom	Maddona	di	Campiglio.	Preden	se	bomo	vrnili	v	hotel	
se	bomo	ustavili	še	pri	jezeru	Molveno.	Sledi	večerja	v	hotelu	in	prenočitev.
3.dan:	Po	zajtrku	se	bomo	mimo	Bolzana/Bozna	odpeljali	v	 središče	Do-
lomitov.	 Vozili	 se	 bomo	po	 dolini	 Gardena	 (Val	Gardena)	 in	 se	 vzpeli	 na	
prelaz	Pordoi,	kjer	bomo	naredili	krajši	postanek.	Sledila	bo	vožnja	po	tra-
si	velike	panoramske	dolomitske	ceste,	ki	je	speljana	tako,	da	obiskovalcu	
omogoča	doživeti	mogočne	gore	 in	uživati	v	čudovitih	gorskih	 razgledih.	
Verjemite,	da	velja	za	eno	najlepših,	dobesedno	fantastičnih,	panoramskih	
cest	v	Alpah!	Zarisali	so	jo	nemški	in	avstrijski	planinci	konec	19.	stol.,	ko	je	
vzplamtelo	zaneseno	zanimanje	za	Alpe	in	še	posebno	za	Dolomite.	Pokro-
vitelj	gradnje	je	postal	kar	sam	cesar	Franc	Jožef.	Dolomitska	cesta	je	bila	
na	začetku	ozka	in	seveda	makadamska.	Odprli	so	jo	leta	1909,	po	15-letni	
gradnji.	Po	njej	so	zaropotale	kočije	za	odlične	goste	in	vozovi	za	navadne	
gorniške	družbe.	S	prelaza	Pordoi	(2.239	metrov),	od	koder	se	ponuja	širok	
razgled	na	gorsko	skupino	Rosengarten	ter	na	skupini	Langkofla	in	Selle,	se	
bomo	spustili	v	Arrabo	in	se	nato	vzpeli	na	prelaz	Falzarego.	V	nadaljevanju	
se	bomo	ustavili	v	Cortini	d’	Ampezzo.	Mesto	je	najbolj	znano	po	zimskih	
športih,	predvsem	alpskem	smučanju,	saj	spada	med	tri	najbolj	ekskluzivne	
gorske	lokacije	v	Evropi.	Sprehod	skozi	mesto	in	nato	nadaljevanje	vožnje	v	
smeri	Pustriške	doline	(Val	Pusteria	/	Pustertal),	avstrijskega	Lienza	in	proti	
domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	dva	polpenziona	v	hotelu	4*	v	dvoposteljni	sobi	na	Passo	Tonale,	
povratno	vožnjo	z	gondolo	s	prelaza	Tonale,	povratno	vožnjo	z	gondolo	v	
Dolomitih	Brenta,	hotelsko	turistično	takso,	turistično	vodenje,	organiza-
cijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€
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Datum: 24.-26.6. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*
1. dan:	Vožnja	preko	Koroške	in	naprej	mimo	Lienza,	po	dolini	reke	Drave	
na	Južno	Tirolsko	ter	po	Pustriški	dolini	v	Bozen	(Bolzano),	ki	je	prestolnica	
te	severno	–	italijanske	pokrajine,	v	svetu	pa	je	najbolj	poznan	po	svojem	
arheološkem	muzeju,	 ki	 hrani	 slavnega	 »ledenega	 moža«,	 znanega	 pod	
imenom	Ötzi.	Sprehodili	 se	bomo	po	mestnih	ulicah,	kjer	 se	močno	čuti	
mešanica	nemško	–	italijanskih	vplivov.	Po	želji	možnost	obiska	arheološke-
ga	muzeja	in	ogled	Ötzija	(zaradi	priporočljive	rezervacije	svetujemo	dopla-
čilo	ob	prijavi	v	naši	poslovalnici).	Nekaj	prostega	časa,	nato	vožnja	ob	Adiži	
in	po	dolini	Vinšgau	(Vinschgau/Val	Venosta).	Postanek	v	vasi	Naturns,	kjer	
nad	vasjo	stoji	srednjeveški	grad	Juval.	Tu	je	poletna	rezidenca	Reinholda	
Messnerja,	 v	 gradu	 Juval	 pa	prvi	 od	
šestih	Messnerjevih	gorskih	muzejev,	
posvečen	sedmim	svetim	goram	sve-
ta.	Z	lokalnim	avtobusom	vožnja	pro-
ti	gradu	(do	gradu	ostane	še	cca	15	
minut	hoje)	in	voden	ogled	Messner-
jevega	muzeja.	Po	ogledu	povratek	z	
lokalnim	avtobusom	do	našega	avto-
busa	in	nadaljevanje	vožnje	po	dolini	
Vinšgau.	Prevoz	do	hotela,	namesti-
tev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	proti	zname-
nitemu	prelazu	Stelvio,	ki	je	s	2.758	metri	najvišji	asfaltiran	cestni	prelaz	v	
Vzhodnih	Alpah.	Poznan	ne	samo	pri	ljubiteljih	Gira	d’Italia,	s	svojo	slikovi-
tostjo	 je	meka	številnih	motoristov,	kolesarjev	 in	 ljubiteljev	panoramskih	
cest.	Prelaz	je	mogoče	osvojiti	s	treh	različnih	smeri,	najbolj	fotogenična	je	
ravno	južnotirolska	stran,	od	koder	se	bomo	po	številnih	serpentinah	vzpe-
njali	tudi	mi.	V	25	kilometrih	se	bomo	dvignili	kar	za	1800	metrov	nadmor-
ske	višine.	Ob	primernem	vremenu	bomo	uživali	v	čudovitih	pogledih	na	
ledeniške	vrhove	gorske	verige	3905	metrov	visokega	Ortlerja.	Postanek	
na	prelazu,	nato	pa	spust	po	serpentinah	na	drugo	stran,	v	Bormio.	Pozimi	
smučarska	meka,	poleti	središče	kolesarstva	in	izhodišče	za	vzpenjanje	na	
znameniti	prelaz	Stelvio.	Postanek	za	sprehod	po	mestu	in	nekaj	prostega	
časa.	Nadaljevanje	potovanja	preko	prelaza	Foscagno	v	Livigno.	Odročna	

gorska	dolina	Livigno	je	stisnjena	med	
Italijo	 in	 Švico.	 Zaradi	 odročnosti	 je	
pridobila	 »status«	 davčne	 oaze	 oz.	
brezcarinske	cone,	zato	je	nakupova-
nje	v	številnih	trgovinicah	še	posebej	
privlačno.	Namestitev	v	hotelu.	Nekaj	
prostega	časa	za	samostojne	spreho-
de,	nato	večerja	in	prenočitev.
3. dan: Po	 zajtrku	 vožnja	 v	 smeri	
proti	St.	Moritzu,	preko	prelaza	For-
cola	di	Livigno	proti	prelazu	Bernina	
v	 švicarskem	 kantonu	 Graübunden,	

ki	povezuje	Engadin	z	dolino	Valtellina.	Nato	vožnja	proti	jugu,	v	Italijo	in	
mimo	Tirana,	po	dolini	Camonica	do	slikovitega	jezera	Iseo	ali	Sebino,	šes-
tega	največjega	italijanskega	jezera.	Krasi	ga	največji	evropski	jezerski	otok,	
Monte	Isola,	na	katerega	se	bomo	iz	Sulzana	z	ladjico	tudi	podali.	Po	ogledu	
povratek	v	Sulzano	ter	nato	odhod	v	smeri	proti	domu.	Vožnja	mimo	Bre-
scie,	Verone	in	Benetk	v	Slovenijo.	Prihod	v	poznih	večernih/nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dva	polpenziona	v	hote-
lih	3*	v	dvoposteljni	sobi,	 turistično	takso,	zunanje	oglede	po	programu,	
vstopnino	in	voden	ogled	MMM	Juval,	prevoz	z	lokalnim	avtobusom	pod	
grad	Juval	in	nazaj,	vožnjo	z	ladjo	na	relaciji	Sulzano	–	Monte	Isola	–	Sulza-
no,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možni doplačili:	arheološki	muzej	–	Ötzi	9,00	€
																															enoposteljna	soba	65,00	€

Livigno, Bormio in prelaz Stelvio Tri Cine v Dolomitih
Datuma: 9.7., 27.8. 2022  Predviden program G, L
Odhod	 v	 jutranjih	 urah.	 Pot	 nas	 bo	
preko	 Koroške,	 Vzhodne	 Tirolske	
ter	mimo	 Lienza	 vodila	 v	 Italijo,	 na-
tančneje	 na	 Južno	 Tirolsko.	 Tu	 se	
bomo	 mimo	 Toplaškega	 polja,	 kjer	
izvira	 reka	 Drava,	 odpravili	 v	 smeri	
Cortine	 d’Ampezzo	 in	 v	 pogorje	Do-
lomitov.	 Vozili	 se	 bomo	 proti	 jezeru	
Misurina,	 a	malo	 pred	 njim	 zavili	 na	
slikovito	7	kilometrov	dolgo	panoram-
sko	cesto,	ki	vodi	do	Rifugio	Auronzo.	
Tu	je	izhodišče	za	začetek	pohoda	ok-
rog	pogorja	Treh	Cin.	Sledi	prijeten	planinski	pohod	po	zložni	planinski	poti	
(Rif.	Auronzo	–	Forc.	Lavaredo	2454m	–	Rif.	Locatelli	–	Pian	da	Rin	–	Forc.	
di	Mezzo	–	Rif.	Auronzo).	Prijetne	hoje	je	za	približno	4	ure.	Obvezna	je	pri-
merna	planinska	in	športna	oprema.	Znamenite	vrhove	si	bomo	ogledali	še	
z	obale	jezera	Misurina,	kjer	bomo	naredili	postanek.	Polni	izjemnih	planin-
skih	doživetij	se	bomo	ob	povratku	ustavili	še	v	Pustriški	dolini	(Pustertal	
/	Val	Pusteria),	kjer	nas	v	mestecu	Innichen	/	San	Candido	čaka	čudovita	
romanska	 cerkev,	 ki	 je	 bila	 nekoč	 del	 samostanskega	 kompleksa.	 Kratek	
postanek,	nato	pa	se	bomo	odpravili	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	
poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	vstopnino	za	gorsko	pa-
noramsko	cesto	do	izhodišča,	spremstvo	planinskega	in	turistič-
nega	vodnika	ter	organizacijo	izleta	in	ddv.

pohodni 
izlet

Republika San Marino
Datuma: 9.-10.4.,  Predviden program  G, L, Š*, D*

 22.-23.10. 2022  
1. dan: Dan	bomo	začeli	z	jutranjo	vožnjo	v	Raveno,	ki	se	ponaša	z	najlep-
šimi	bizantinskimi	mozaiki	na	svetu.	Po	ogledu	bomo	nadaljevali	do	Repu-
blike	San	Marino.	Med	sprehodom	skozi	staro	mestno	 jedro	bomo	videli	
baziliko	San	Marina,	mestno	hišo,	številne	cerkve	ter	trge	nad	katerimi	se	
dvigujejo	bogate	meščanske	palače,	ulice	pa	vodijo	v	 številne	 trgovinice.	
Sledi	vožnja	v	hotel,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	bo	sledila	vožnja	do	slikovitega	mesteca	Gradara.	Sre-
dnjeveško	 naselje	 iz	 13.	 stol.	 v	 svoji	 Božanski	 komediji	 opeva	 že	 Dante.	
Sprehodili	 se	 bomo	 skozi	 staro	mestno	 jedro	 in	 prišli	 do	 gradu,	 ki	 si	 ga	
bomo	ogledali.	Nadaljevali	bomo	v	Urbino,	ki	velja	za	enega	lepših	italijan-
skih	mest.	To	dokazuje	tudi	uvrstitev	na	seznam	dediščine	Unesco.	Mesto	
slovi	 kot	 rojstni	 kraj	 slikarja	 Rafaela,	 katerega	 neprecenljiva	 dela	 krasijo	
številne	stene	v	Rimu,	Vatikanu	ter	najpomembnejših	svetovnih	galerijah.	
Po	ogledu	mestnega	jedra	in	postanku	za	samostojne	oglede,	sledi	vožnja	
proti	domu.	Prihod	domov	je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 zunanje	 oglede	 po	 pro-
gramu,	 vstopnino	 v	 grad	 Gradaro,	
polpenzion	v	hotelu	3*	v	dvoposteljni	
sobi	 na	 območju	 Riminija,	 vodenje,	
organizacijo	potovanja	ter	ddv.
Možna doplačila:	ogled	galerije	v	Ur-
binu	9,00	€,	ogled	mozaikov	v	Raveni	
11,00	€,	enoposteljna	soba	18,00	€.
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Datum: 3.-4.9. 2022  Predviden program    G, L, D*, Š*
1. dan:	Odhod	 avtobusa	 v	 zgodnjih	 jutranjih	 urah.	 Vožnja	 do	Gardskega	
jezera.	Naš	prvi	postanek	bo	v	vasi	Malcesine	ob	vznožju	gore	Monte	Bal-
do.	Zunanji	ogled	gradu	Scaligero.	V	nadaljevanju	se	bomo	z	edinstvenimi	
rotacijskimi	gondolami	povzpeli	na	goro	Monte	Baldo.	Premagali	bomo	kar	
1.780	metrov	nadmorske	višine	in	nato	na	2.218	metrih	uživali	v	čudovitih	
razgledih	 na	Gardsko	 jezero	 in	 okolico.	 Povratek	 z	 gondolo	 v	Malcesine.	
Vkrcanje	na	ladjo,	zapluli	bomo	na	drugo	stran	jezera	in	izstopili	v	mestecu	
Limone	sul	Garda.	Po	ogledu	povratek	v	Malcesine,	namestitev	 	hotelu	v	
okolici,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	 Zajtrk,	 vožnja	 na	 polotoček	 Sirmione.	 Sprehodili	 se	 bomo	mimo	
mogočne	utrdbe	Rocca	Scaligera	in	župnijske	cerkve	Marije	Velike,	vse	do	
cerkvice	sv.	Petra	na	griču,	ki	velja	za	eno	najstarejših	ob	jezeru.	Nato	bomo	
zapustili	območje	Gardskega	jezera,	se	že	po	kratki	vožnji	ustavili	in	si	ogle-
dali	 živalski	 park	Natura	Viva.	 Po	ogledu	 sledi	 vožnja	proti	domu,	 kamor	
bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	polpenzion	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljnih	sobah	v	
okolici	Gardskega	jezera,	vstopnino	v	živalski	park	Natura	Viva,	
panoramsko	vožnjo	z	ladjico	na	relaciji	Malcesine	–	Limone	
sul	Garda	–	Malcesine,	povratno	vožnjo	z	gondolo	na	Monte	
Baldo,	turistično	takso,	vodenje	izleta,	organizacijo	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	12.	leta	6,00	€
Možni doplačili:	 enoposteljna	 soba	 20,00	 €,	 prijava	manj	
kot	7	dni	do	odhoda	10,00	€

Monte Baldo in Gardsko jezero

Datum: 7.-8.5. 2022  Predviden program    G, L, 
1. dan:	 V	 jutranjih	 urah	 vožnja	 do	 Bergama,	 katerega	 glavni	 trg,	 Piazza	
Vecchio,	 je	 francoski	 pisatelj	 Stendhal	 razglasil	 za	 »najlepši	 kraj	 na	 zem-
lji«.	Ogled.	Zgodaj	popoldne	bomo	nadaljevali	do	jezera	Como.	Ustavili	se	
bomo	v	mestu	Como	in	se	sprehodili	skozi	slikovito	jedro.	Lahko	se	bomo	
z	 vzpenjačo	 zapeljali	 na	 planoto	 nad	mestom	 (doplačilo).	 Prosto	 in	 nato	
nadaljevanje	vožnje	do	hotela,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	po	jezeru	
Maggiore	z	ladjico	odpeljali	na	ogled	
skupine	 Boromejskih	 otokov,	 ki	 slo-
vijo	po	vilah	 in	čudovitih	vrtovih	ter	
parkih.	Najprej	ogled	otoka	Pescato-
ri,	nato	otoka	Bella,	najlepšega	med	
otoki.	Med	plovbo	pa	 se	 nam	bodo	
odprli	 pogledi	 še	 na	 otok	 Madre	 in	
na	 njegovo	 bogato	 eksotično	 rastje.	
Po	približno	20	min	vožnje	 se	bomo	
izkrcali	 na	 otoku	 Bella,	 pred	 palačo	
Borromeo.	 Sprehodili	 se	 bomo	 po	
otoku	in	parkih	ter	si	ogledali	notranjost	palače.	Ob	povratku	v	imenitno	in	
živahno	mestece	Stresa	si	bomo	privoščili	nekaj	prostega	časa.	V	zgodnjih	
popoldanskih	urah	vožnja	proti	domu,	kamor	je	predviden	prihod	v	nočnih	
urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	za	ogled	palače	in	vrtov	na	Boromejskih	otokih	(Bella),	
ladijsko	vožnjo	do	dveh	otokov,	polpenzion	v	hotelu	turistične	kategorije	v	
dvoposteljni	sobi,	turistično	vodenje	,	organizacijo	ter	ddv.
Možni doplačili:	enoposteljna	soba	20,00	€,	vzpenjača	Como	7,00	€

Boromejski otoki in jezero Maggiore

Slikovito Gardsko jezero
Datum: 30.4.-1.5. 2022  Predviden program         Š, L, D*                             
1. dan:	Vožnja	mimo	Trsta	do	Gardskega	jezera.	Največje	italijansko	jeze-
ro	 z	okolico	 je	privlačna	 turistična	destinacija,	 tako	 zaradi	 svoje	 slikovite	
lege	v	objemu	visokih	vršacev,	blage	mediteranske	klime,	kot	tudi	števil-
nih	 zgodovinskih	 in	arhitekturnih	 spomenikov.	 Zapeljali	 se	bomo	do	vasi	
Malcesine,	katere	slikovito	lego	ob	vznožju	gore	Monte	Baldo	dopolnjujejo	
tlakovane	uličice,	pisana	pročelja	zgradb	in	mogočen	grad	Scaligero	z	re-
prezentativnim,	31	metrov	visokim	grajskim	stolpom.	Ogled	čudovite-
ga	gradu	 in	 vzpon	na	 stolp,	od	 koder	bomo	 lahko	občudovali	
čudovito	 panoramo	 jezera	 in	 Dolomitov.	 Po	 ogledu	 si	 bomo	
privoščili	nekaj	prostega	časa.	V	nadaljevanju	se	bomo	vkrcali	
na	ladjo	in	zapluli	na	drugo	stran	jezera	in	izstopili	v	mestecu	
Limone	sul	Garda.	Po	ogledu	se	bomo	z	ladjo	ponovno	odpe-
ljali	v	Malcesine	in	pot	nadaljevali	proti	Bardolinu.	Mestece	
se	ponaša	z	očarljivim	mestnim	jedrom,	poleg	tega	pa	je	
znano	po	pridelavi	rdečega	vina	Bardolino	ali	Rose	Chi-
aretto.	Ogledali	si	bomo	tamkajšnji	muzej	vina,	ki	nam	
prikazuje	dolgo	tradicijo	gojenja	žlahtne	kapljice	na	tem	
področju.	Po	ogledu	bo	sledila	degustacija	treh	avtohtonih	vin	
v	bližnji	vinski	kleti,	katere	bo	moč	tudi	kupiti.	Sledila	bo	vožnja	
proti	hotelu	v	okolici	jezera	in	namestitev.	Večerja	in	prenočitev.

2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	napotili	proti	 letoviškem	 in	zdraviliškem	me-
stecu	Sirmione.	S	svojo	spektakularno	lego	na	ozkem	polotoku	in	prijetnim	
podnebjem	 je	 Sirmione	od	nekdaj	 privabljal	 pomembneže.	 Sprehodili	 se	
bomo	mimo	mogočne	utrdbe	Rocca	Scaligera	 in	župnijske	cerkve	Marije	
Velike	z	zanimivimi	freskami,	vse	do	cerkvice	sv.	Petra	na	griču,	ki	velja	za	
eno	najstarejših	ob	 jezeru.	Ogledali	si	bomo	arheološki	park	v	sklopu	ka-
terega	so	 ruševine	 rimske	vile	 s	 kopališčem	Grotte	di	Cattulo.	Po	ogledu	
bo	na	voljo	prosti	čas,	za	po	mnenju	mnogih,	najboljši	»gelato«	in	sprehod	
ob	jezeru.	Vožnja	v	Salò,	prelepo	letovišče,	v	zgodovini	poznano	kot	zadnji	
ostanek	fašistične	oblasti	v	tako	imenovani	»Republiki	Salò«	(1943	–	1945).	
Sprehodili	se	bomo	po	promenadi	ob	obali	in	obiskali	gotsko-renesančno	
katedralo,	ki	hrani	mnoge	umetnine.	Lahko	se	bomo	podali	še	na	lastno	od-
krivanje	lepega	mesta,	saj	bo	na	voljo	še	dovolj	prostega	časa.	Po	prostem	
času	povratek	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 polpenzion	 v	 hotelu	 3*	 v	 dvoposteljnih	 sobah,	 turistično	 takso,	
vstopnino	v	grad	Scaligero,	panoramsko	vožnjo	z	ladjico	na	relaciji	Malcesi-
ne	–	Limone	sul	Garda	–	Malcesine,	ogled	muzeja	vina,	ogled	vinske	kleti	z	
vključeno	degustacijo	3	sort	avtohtonih	vin	s	prigrizkom,	vstopnino	v	arhe-
ološki	park	Grotte	di	Cattulo,	vodenje	izleta,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	15,00	€
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Cinque terre, pet pisanih vasic
Datum: 13.-15.5. 2022  Predviden program   G, L, D*, Š*

1. dan:	 Odhod	 v	 zgodnjih	 jutranjih	
urah,	vožnja	v	Genovo,	glavno	mesto	
Ligurije.	 Sprehodili	 se	 bomo	 po	 sta-
rem	 mestnem	 jedru;	 mimo	 starega	
pristanišča	 (Porto	 Antico),	 kjer	 stoji	
tudi	 slavni	akvarij,	 videli	bomo	kate-
dralo	 San	 Lorenzo	 z	 zanimivo	 črno-
-belo	progasto	fasado	 in	knežji	dvor,	
trg	 San	Matteo,	mestno	hišo	 in	 šte-
vilne	bogate	 in	mogočne	meščanske	
palače.	 Po	 ogledu	 prosto	 za	 samo-

stojne	oglede.	Vožnja	v	hotel,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	La	Spezio,	kjer	bomo	prestopili	na	
lokalni	vlak	in	začeli	spoznavati	vasice	Cinque	Terre.	Naš	prvi	cilj	bo	vasica	
Monterosso	al	Mare,	ki	slovi	po	prijetnih	restavracijah.	Od	tu	se	bomo	od-
peljali	v	Vernazzo,	ki	jo	krasi	splet	ozkih	ulic	in	arkad.	Nadaljevanje	vožnje	z	
vlakom	mimo	vasi	Corniglia,	najmanjše	vasice,	sedeče	visoko	nad	morjem.	
Izstopili	bomo	v	Manaroli,	imenovani	»biser	v	kroni«;	stisnjena	za	peščeno	
sipino	in	obkrožena	s	prepadnimi	hribi	je	vredna	svojega	imena.	Nadalje-
vanje	do	vasi	Riomaggiore,	ki	bo	naša	zadnja	obiskana	vasica.	Po	krajšem	
postanku	se	bomo	z	vlakom	odpeljali	v	La	Spezio.	Vrnitev	hotel,	večerja	in	
prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	sledi	vožnja	v	Piso.	O	slavnem,	svetovno	znanem	pošev-
nem	stolpu,	italijanskem	simbolu,	ni	potrebno	izgubljati	besed.	Znameniti	
stolp	se	je	začel	nagibati	že	pri	začetku	gradnje	leta	1173,	saj	peščena	pod-
laga	ne	zdrži	14.000	ton	marmorja.	Videli	bomo	čudovite	stavbe	na	trgu	
Piazza	del	Duomo,	bolj	znanem	pod	imenom	Campo	del	Miracoli,	Trgu	ču-
dežev;	katedralo,	krstilnico	in	pokopališče.	Pot	nas	bo	nato	vodila	do	Lucce,	
enega	najprijetnejših	toskanskih	mest.	Starodavna	mreža	ulic	je	obdana	s	
parki	in	obzidjem,	mestno	središče	je	polno	palač,	muzejev	in	romanskih	
cerkva.	Najlepša	med	njimi	je	San	Michele	in	Foro,	ki	slovi	po	najbolj	zaple-
tenem	pročelju	v	 Italiji.	Najdragocenejše	umetnine	so	zbrane	v	katedrali	
San	Martino,	bazilika	San	Frediano	pa	slovi	po	izrednih	mozaikih.	Po	ogledu	
sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	turistične	vstopne	takse	za	Piso,	Lucco	in	La	Spezio,	dva	polpenziona	v	
hotelu	3*	v	dvoposteljni	sobi,	vožnjo	z	vlakom	na	relaciji	La	Spezia	–	Monte-
rosso	al	Mare	–	La	Spezia,	turistično	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	40,00	€
Možni doplačili vodniku na poti:	vstopnina	v	krstilnico	v	Pisi	približno	
5,00	€,	vstopnini	v	krstilnico	in	pokopališče	približno	7,00	€
Obvezno doplačilo na hotelski recepciji:	turistična	taksa:	5,00	€	na	osebo

Cinque terre, romantične vasice
Datum: 8.-9.10. 2022 Predviden program  G, L, D*, Š*
1. dan:	 Jutranja	vožnja	do	Lucce,	enega	najprijetnejših	 toskanskih	mest.		
Ogled	in	nadaljevanje	vožnje	v	Piso.	Po	ogledu	namestitev	v	hotelu,	večerja	
in	prenočitev.	
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	mesto	La	Spezia,	kjer	bomo	pres-
topili	na	lokalni	vlak	in	začeli	spoznavati	vasice.	Naš	prvi	cilj	bo	Vernazza,	
nato	nadaljevanje	vožnje	z	vlakom	mimo	vasi	Corniglia,	najmanjše	vasice,	
sedeče	visoko	nad	morjem.	Izstopili	bomo	v	Manaroli,	imenovani	»biser	v	
kroni«.	Nadaljevanje	do	vasi	Riomaggiore,	ki	bo	naša	zadnja	obiskana	vasi-
ca.	Po	krajšem	postanku	se	bomo	z	vlakom	vrnili	v	La	Spezio,	nato	pa	krenili	
proti	domu.	Prihod	je	predviden	v	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 turistične	 vstopne	 takse	 za	
Piso,	Lucco	in	La	Spezio,	polpenzion	v	
hotelu	3*	v	dvoposteljni	sobi,	vožnjo	z	
vlakom	na	relaciji	La	Spezia	–	Vernaz-
za	–	La	Spezia,	s	prestopanjem,	turi-
stično	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo: 
enoposteljna	soba	25,00	€
Možni doplačili vodniku na poti
vstopnina	v	krstilnico	v	Pisi	približno	
5,00	€,	vstopnini	v	krstilnico	in	na	po-
kopališče	približno	7,00	€
Obvezno doplačilo na hotelski recepciji
turistična	taksa:	2,50	€	na	osebo

Cinque terre, pisane vasice 
z ladjo in vlakom

Datum: 4.-5.6. 2022  Predviden program  G, L, D*, Š*
1. dan:	 Jutranja	 vožnja	 do	 Lucce,	 enega	 najprijetnejših	 toskanskih	mest.		
Ogled	in	nadaljevanje	vožnje	v	Piso.	Po	ogledu	namestitev	v	hotelu,	večerja	
in	prenočitev.	
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	vkrcali	na	ladjo	in	se	odpravili	na	poldnevni	iz-
let,	kjer	bomo	videli	romantične	vasice	Cinque	Terre.	Začeli	bomo	v	mestu	
La	Spezia	 in	 zapluli	do	slavnih	vasic.	Odprl	 se	nam	bo	pogled	na	naselja,	
nanizana	pod	visoke	pečine;	Riomaggiore,	Manarola,	Corniglia	in	Vernazza,	
kjer	 se	bomo	 izkrcali.	Nadaljevanje	 vožnje	 z	 vlakom	mimo	vasi	Corniglia,	
najmanjše	vasice,	 sedeče	visoko	nad	morjem.	 Izstopili	bomo	v	Manaroli,	
imenovani	»biser	v	kroni«;	stisnjena	za	peščeno	sipino	in	obkrožena	s	pre-
padnimi	hribi	je	vredna	svojega	imena.	Nadaljevanje	do	vasi	Riomaggiore,	
ki	bo	naša	zadnja	obiskana	vasica.	Po	krajšem	postanku	se	bomo	z	vlakom	
odpeljali	nazaj	v	La	Spezio,	nato	pa	krenili	proti	domu.	Prihod	je	predviden	
v	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	turistične	vstopne	takse	za	Piso,	Lucco	in	La	Spezio,	polpenzion	v	hote-
lu	3*	v	dvoposteljni	sobi,	vožnjo	z	vlakom	na	relaciji	Vernazza	–	La	Spezia,	z	
vmesnimi	postanki,	vožnjo	z	ladjo	v	mestece	Vernazza,	turistično	vodenje,	
organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	25,00	€
Možni doplačili vodniku na poti: vstopnina	v	krstilnico	
v	Pisi	približno	5,00	€,	vstopnini	v	krstilnico	in	na	
pokopališče	približno	7,00	€
Obvezno doplačilo na hotelski recepciji:
turistična	taksa:	2,50	€	na	osebo
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Datum: 9.-12.6. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*
1. dan:	Odhod	v	večernih	urah.	Sledila	bo	vožnja	mimo	Benetk,	Bologne	in	
naprej	proti	Rimu.	
2. dan:	V	jutranjih	urah	prihod		v	Rim,	‘večno	mesto’.	Sledil	bo	zunanji	ogled	
glavnih	mestnih	znamenitosti,	ki	dajejo	pečat	in	slavo	Rimu:	Kapitol,	Kolo-
sej,	sv.	Peter	v	verigah	z	znamenitim	Michelangelovim	Mojzesovim	kipom,	
cerkev	Marije	Snežne,	te	najlepše	zgodnje	krščanske	bazilike	v	Rimu.	Vožnja	
v	hotel,	namestitev	in	prenočitev.	

Večni Rim in Vatikan
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Datum: 22.-24.4. 2022   Predviden program   G, L, D*, Š*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	vožnja	mimo	Benetk	do	prve	me-
dičejske	vile;	Villa	di	Poggio	a	Caiano,	 imenovana	tudi	Ambra.	Vilo	 je	dal	
zgraditi	Lorenzo	Veličastni,	vnuk	Cosima.	To	je	ena	pomembnejših	medičej-
skih	vil,	saj	se	strogo	drži	arhitekturnih	napotkov,	ki	jih	je	pripravil	Leon	Ba-
ttista	Alberti	in	izraža	humanistične	nazore	časa,	ki	ga	je	navdihnila	antika.	
Glavna	zgradba	je	bila	narejena	po	načrtih	Giuliana	da	Sangalla	(1485),	ki	je	
prispeval	številne	novosti	pri	gradnji	vil.	V	prvem	nadstropju	je	široka	kva-
dratna	terasa,	ki	jo	nosijo	arkade	in	na	osrednji	točki	se	odpira	loža	kot	an-
tični	Portikus…	Žal	Lorenzo	ni	dočakal,	da	bi	bila	dela	na	vili	zaključena.	Kon-
čal	jo	je	papež	Leone	X.	(Lorenzov	sin),	ki	je	povabil	v	vilo	številne	umetnike,	
da	so	jo	bogato	okrasili.	Notranjost	vile	je	dobro	ohranjena	in	lahko	si	pred-

stavljamo	burno	življenje	Medičejcev	in	
pomembnežev,	 ki	 so	 v	njej	 prebivali.	V	
tej	vili	sta	umrla	Francesco	I.	de	Medici	
in	 Bianca	 Capella	 (njegova	 žena)	 v	 raz-
maku	nekaj	ur.	Sledi	ogled	druge	medi-
čejske	 vile	 La	 Fernandina,	 imenovane	
tudi	Cento	camini/sto	dimnikov,	ki	 je	v	
zasebni	 lasti.	Dan	bomo	zaključili	z	vo-
žnjo	 do	 hotela.	 Namestitev	 v	 hotelu,	
večerja	in	prenočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	 vožnja	 do	 Ville	 Ce-

retto	Guidi,	ki	je	bila	zgrajena	v	času	Cosima	de	Medici	kot	vila	za	lov.	Vila	
ima	izjemno	lego	na	hribu	v	centru	mesteca.	S	terase	je	lep	pogled	na	zna-
čilno	 toskansko	pokrajino,	 rahlo	valovito	 in	posajeno	z	oljkami,	 trtami	 in	
mediteranskim	rastlinjem.	Za	vilo	se	nahaja	majhen	renesančni	vrt	s	števil-
nimi	antičnimi	skulpturami.	Sledi	vožnja	do	Firenc,	prestolnice	umetnosti,	
muzejev	in	zibelke	renesanse.	Mesto	deli	reka	Arno,	preko	katere	se	pnejo	
stari	mostovi,	nad	njimi	se	dvigajo	stolpi,	kupole	in	palače.	V	mestni	silhu-
eti	dominira	stolnica	(Il	Duomo)	z	značilno	kupolo	iz	opečnih	strešnikov	in	
belega	marmorja;	arhitekturna	mojstrovina	za	vse	čase!	Poleg	nje	stojita	
zvonik	 in	 krstilnica.	 Najpomembnejše	mestne	 stavbe	 so	 palača	 Vecchio,	
medičejska	palača	Pitti	ter	Galleria	degli	Uffizi,	kjer	hranijo	svetovno	po-
membne	likovne	in	kiparske	stvaritve.	Na	mostu	Vecchio	še	danes	trgujejo	
zlatarji.	Pozno	popoldan	vožnja	s	tramvajem	do	avtobusa	in	nato	do	hotela.	
Večerja	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	ogled	dveh	vil,	Ville	di	Castello	in	Ville	Petraia,	z	nepozab-
nimi	in	edinstveni	vrtovi.	Villa	di	Castello	velja	za	eno	od	najstarejših	medi-
čejskih	vil.	Lorenzo,	bratranec	Lorenza	Veličastnega,	je	bil	največji	oboževa-
lec	Botticelija.	Sliki	Pomlad	in	Venera,	ki	ju	lahko	danes	občudujemo	v	Uffici,	
sta	bili	narejeni	za	to	vilo.	Ko	je	vladal	Cosimo	I.,	je	naročil	Giorgiu	Vasariu,	
naj	naredi	»najbogatejši	vrt	v	Evropi«,	ki	mu	bo	služil	za	reprezentanco	in	
politično	propagando.	Tako	je	vrt	te	vile	postal	vzorec	renesančnega	vrta	in	
je	vplival	na	umetnost	urejanja	vrtov.	Pot	bomo	nadaljevali	peš	(1,3	km)	do	
še	zadnje	vile,	Villa	Petraia.	Najprej	bomo	nagrajeni	s	čudovitim	pogledom	
na	Firence	in	na	Brunelleschijevo	kupolo,	nato	pa	nas	bo	zagotovo	navdušil	
simetrično	urejen	terasast	vrt	s	številnimi	agrumi	v	glinenih	loncih	in	s	fon-
tanami…	Prav	tako	je	notranjost	polna	umetnin	in	bogatih	fresk.	Na	ogled	
so	številne	sobane	vse	od	časa	Medičejcev	pa	do	prvega	kralja	združenega	
kraljestva	Italije	Vittora	Emanuela,	ki	je	imel	to	vilo	za	svojo	privatno	rezi-
denco…	Popoldan	se	bomo	odpravili	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	
poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 vstopnino	 v	medičejske	 vile,	
povratno	 vozovnico	 s	 tramvajem	 v	
center	Firenc,	dva	polpenziona	v	ho-
telu	4*	v	dvoposteljni	sobi	na	obmo-
čju	Firenc,	turistično	takso,	vodenje,	
organizacijo	potovanja	ter	ddv.
Možno doplačilo: 
enoposteljna	soba	40,00	€

Medičejci – gospodarji Firenc

3. dan: Po	zajtrku	bo	sledila	vožnja	v	papeško	državo	Vatikan.	Sprehod	po	
trgu	Svetega	Petra	ter	ogled	cerkve	in	Sikstinske	kapele.	Po	ogledu	se	bomo	
z	mestnim	prevozom	odpeljali	v	center	Rima,	kjer	bo	na	voljo	prosti	čas	za	
samostojno	raziskovanje	mesta,	osvežitev	in	okrepčilo.	Zvečer	povratek	v	
hotel	in	prenočitev.	
4. dan: Po	zajtrku	se	bomo	podali	na	Kapitolski	grič	in	obiskali	Panteon,	trg	
Navona,	 posedeli	 na	 Španskih	 stopnicah	 ter	 vrgli	 novčič	 v	 vodnjak	 Trevi.	
Sledi	nekaj	prostega	časa	pred	odhodom	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	
v	poznih	večernih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dve	nočitvi	z	zajtrkom	v	
hotelu	4*	v	dvoposteljni	sobi,	ekološko	takso	v	Rimu,	vstopnino	za	ogled	
Vatikanskih	muzejev,	strošek	rezervacije	Vatikanskih	muzejev,	turistično	ta-
kso	v	hotelu,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.	
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€	
Obvezno doplačilo vodniku na poti: strošek	voznine	za	uporabo	mestnega	
prometa	v	Rimu,	okvirno	12,00	€	(predvidoma	1,50	€	za	eno	vožnjo)	
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Toskana in otok Elba
Datum: 20.-22.5. 2022  Predviden program   G, L, D*, Š*
1. dan:	Odhod	v	zelo	zgodnjih	jutranjih	urah.	Vožnja	po	Padski	nižini	pro-
ti	Toskani.	Najprej	bomo	obiskali	zanimivo	mestece	San	Gimignano,	ki	mu	
zaradi	 množice	 stolpov	 pravijo	 tudi	 srednjeveški	 Manhattan.	 Sprehodili	
se	bomo	po	ozkih	uličicah,	med	stolpi	in	po	trgih,	ki	jih	obkrožajo	mestne	
palače	 in	 cerkve.	 Po	ogledih	bomo	nadaljevali	 pot	 v	očarljivo	 srednjeve-
ško	Sieno,	ki	je	nenehno	tekmovala	s	Firencami.	Ustanovil	naj	bi	jo	Senius,	
Remov	sin.	Mestno	srce	je	na	krožnem	trgu	Piazza	del	Campo,	prizorišču	
Palie	–	konjskih	dirk,	ki	so	najznamenitejša	mestna	prireditev.	Tukaj	izstopa	
mogočen	stolp	Mangia	z	mestno	hišo,	videli	bomo	katedralo	ter	številne	
palače.	Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	do	obale,	namestitev	v	hotelu,	večerja	
in	prenočitev.

2. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	 s	 trajektom	 odpeljali	 na	 Elbo,	 ki	 je	 največ-
ji	 toskanski	 otok.	 Notranjost	 otoka	 obiskovalcu	 ponudi	 nemalo	 prijetnih	
presenečenj.	Visoki	gorski	vrhovi,	panoramske	ceste	in	idilična	mesteca	s	
promenadami	so	pravi	 raj	 za	 ljubitelje	oddiha	 in	 sproščanja.	Na	otoku	 je	
ujetništvo	preživljal	 vojskovodja	Napoleon.	 Leta	1814	 so	ga	Francozi,	 siti	
vojn	brez	uspeha,	silili	naj	sklene	mir	s	sovražnikom.	Cesar	se	na	prošnje	ni	
odzval,	bil	je	poražen	in	pregnan	na	Elbo.	Po	izkrcanju	v	mestu	Portoferraio	
si	bomo	ogledali	Napoleonovo	vilo	v	San	Martinu	 in	se	nato	odpeljali	na	
vzhodno	obalo,	kjer	se	bomo	lahko	seznanili	z	otoškimi	minerali.	Popoldne	
se	bomo	ponovno	vkrcali	na	trajekt	in	odpluli	v	Piombino.	Vožnja	do	hotela,	
večerja	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	Firence,	prestolnico	umetnosti,	mu-
zejev	 in	 zibelko	 renesanse.	Mesto	deli	 reka	Arno,	 preko	 katere	 se	 pnejo	
stari	mostovi,	nad	njimi	se	dvigajo	stolpi,	kupole	in	palače.	V	mestni	silhu-
eti	dominira	stolnica	(Il	Duomo)	z	značilno	kupolo	iz	opečnih	strešnikov	in	
belega	marmorja;	arhitekturna	mojstrovina	za	vse	čase!	Poleg	nje	stojita	
zvonik	 in	 krstilnica.	 Najpomembnejše	mestne	 stavbe	 so	 palača	 Vecchio,	
medičejska	palača	Pitti	 ter	Galleria	degli	Uffizi,	 kjer	hranijo	 svetovno	po-
membne	likovne	in	kiparske	stvaritve.	Na	mostu	Vecchio	še	danes	trgujejo	
zlatarji.	Dan	preživet	v	prestolnici,	kamor	so	se	zatekali	pomembnejši	misle-
ci,	umetniki	in	znanstveniki,	bo	vse	prehitro	minil.	V	popoldanskih	urah	se	
bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: avtobusni	prevoz	na	omenjeni	relaciji,	vstopne	mestne	ta-
kse	za	San	Gimignano	in	Sieno,	vožnjo	s	trajektom	na	Elbo,	dva	polpenziona	
v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljnih	sobah,	povratno	vozovnico	za	
tramvaj	v	Firencah,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna doplačila:	enoposteljna	soba	45,00	€,
vstopnina	v	Muzej	mineralov	10,00	€,	vstopnina	v	Napoleonovo	vilo	6,00	€
Obvezno doplačilo vodniku na poti: turistična	taksa	v	Italiji	5,00	€	/	osebo

Toskana in otok Elba Okusi Toskane
Datuma:  27.-29.5.,   Predviden program  G, L, D*, Š*                             

 16.-18.9. 2022
1. dan:	 Odhod	 avtobusa	 v	 zgodnjih	
jutranjih	 urah.	 Vožnja	 preko	 mejnega	
prehoda	 ter	 po	 Italiji	 do	 Firenc,	 kamor	
bomo	 prispeli	 v	 dopoldanskem	 času.	
Sledi	 kratka	 vožnja	 s	 tramvajem	v	 cen-
ter	mesta	in	ogled	glavnih	znamenitosti	
prestolnice	 Toskane.	 Ogledali	 si	 bomo	
stolnico,	 krstilnico,	 Giottov	 zvonik,	 se	
sprehodili	 do	 trga	 Signoria,	 kjer	 bomo	
občudovali	mogočen	 kip	Davida	 in	 pot	
nadaljevali	 preko	 reke	 Arno	 in	 čudovitega	
mostu	Ponte	Vecchio	(Stari	most).	Prosti	čas	za	ogled	pokrite	tržnice,	kjer	
se	boste	lahko	okrepčali	z	lokalnimi	dobrotami.	Pot	bomo	nadaljevali	proti	
toskanskem	podeželju,	kjer	bomo	na	lokalnem	kmečkem	turizmu	večerjali	
toskanske	dobrote.	Sledi	vožnja	v	hotel,	namestitev	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	do	slikovitega	mesteca	San	Gimigna-
no,	ki	slovi	po	številnih	stolpih	starih	plemiških	hiš.	Čeprav	se	jih	je	do	danes	
ohranila	le	še	slaba	petina,	se	je	mesta	zaradi	njih	oprijel	naziv	srednjeveški	
Manhattan.	Sprehodili	se	bomo	po	živahni,	s	trgovinicami	posejani	ulici	do	
trga	Piazza	della	Cisterna.	Po	ogledu	bomo	obiskali	 farmo	žafranov,	 kjer	
nam	bodo	predstavili	zanimivosti	o	tej	zgodovinski	rastlini/začimbi	in	nam	
postregli	z	njihovimi	produkti	iz	žafrana.	
Nato	 bomo	 pot	 nadaljevali	 do	 srednjeveškega	 mesta	 Siena,	 skritega	 za	
ohranjenim	in	obnovljenim	mestnim	obzidjem.	Na	sprehodu	skozi	mesto	
si	bomo	ogledali	enega	izmed	najlepših	srednjeveških	trgov	v	Evropi	Piaz-
za	del	Campo	(trg	2x	letno	uporabijo	za	konjsko	dirko	Palio)	z	mogočnim	
stolpom	Torre	del	Mangia	 (88	m).	Ogledali	 si	 bomo	 še	 stolnico	 in	 krstil-
nico,	Palazzo	Publico	s	čudovitimi	freskami	ter	se	sprehodili	še	do	Piazza	
del	Duomo	z	gotsko	katedralo.	Sledila	bo	pokušina	vina	Chianti	 in	ekstra	
deviškega	olivnega	olja.	Sledi	večerja	na	lokalnem	agriturizmu.	Povratek	v	
hotel,	prenočitev.

3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	
na	 povratno	 pot	 proti	 Sloveniji.	 Prvi	
postanek	bomo	imeli	v	enem	najlep-
ših	 toskanskih	 mest,	 Pisi.	 Postanek	
bomo	 namenili	 ogledu	 znamenitih	
spomenikov	na	 trgu	Piazza	del	Duo-
mo,	 ki	 ga	 imenujejo	 tudi	 trg	 čudes	
s	 poševnim	 stolpom.	 Zunanji	 ogled	
trga	 in	 katedrale,	 poševnega	 stolpa	
in	krstilnice.	
Pot	bomo	nadaljevali	do	čudovitega	

obzidanega	srednjeveškega	mesta	Lucca.	Sprehodili	se	bomo	skozi	starin-
sko	mrežo	ulic	 in	si	ogledali	cerkvi	San	Michele	 in	Foro	 in	Duomo	di	San	
Martino	ter	občudovali	ostale	palače.	Sledi	še	kratka	pokušina	vin,	piškot-
kov	cantucci	in	vina	Vinsanto.	Povratek	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	
poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom	na	omenjeni	relaciji,	2x	na-
mestitev	v	dvoposteljnih	sobah	s	kopalnico	v	hotelu	3*,	nočitev	z	zajtrkom,	
2x	večerjo	na	lokalnem	agriturizmu	(pijača	za	doplačilo),	2x	vozovnico	za	
tramvaj	v	center	Firenc,	pokušino	vina	Chianti,	ekstra	deviškega	olivnega	
olja	in	sira	peccorino,	ogled	farme	žafranov	s	pokušino	njihovih	produktov,	
pokušino	vin,	piškotkov	cantucci	 in	
vina	Vinsanto,	vstopno	takso	v	Sie-
no,	San	Gimignano,	Lucco,	Piso,	tu-
ristično	takso,	 turistično	vodenje,	
organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo: 
enoposteljna	soba	40,00	€
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Datum: 27.4.-2.5. 2022   Predviden program   G, L, D*, Š*
1.dan:	Odhod	v	jutranjih	urah.	Vožnja	v	Italijo	in	nadaljevanje	mimo	Benetk	
in	Bologne.	Vozili	 se	bomo	po	 italijanski	pokrajini	Marche	 in	se	ustavili	 v	
mestu	Loreto,	ki	je	eno	največjih	italijanskih	romarskih	središč.	Sprehodili	
se	bomo	po	trgu	Matere	božje,	ki	ga	krasi	lepa	fontana	in	videli	baziliko,	ki	
pod	kupolo	hrani	hiško	device	Marije	iz	Nazareta.	Nadaljevanje	vožnje	proti	
jugu	Italije.	Namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
2.dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	Apulije.	Njena	pokrajina	 je	nedo-
taknjena	 in	 njene	 vasi	 zelo	 stare.	 Nadaljevali	 bomo	 do	 gradu	 Castel	 del	
Monte.	To	je	mogočna	skrivnostna	osmerokotna	trdnjava,	ki	jo	je	v	13.	stol.	
zgradil	Friderik	II.;	velja	za	eno	najbolj	mističnih	stavb,	saj	so	znanstveniki	
več	stoletij	skušali	razvozlati	njen	namen	in	matematično	natančnost.	Od	
tu	se	bomo	odpeljali	v	Bari,	ki	je	glavno	mesto	Apulije.	V	slikovitem	starem	
mestnem	jedru	stoji	bazilika	sv.	Nikolaja.	V	popoldanskih	urah	se	bomo	od-
peljali	do	hotela,	večerja	in	prenočitev.
3.dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	na	ogled	skrajnega	juga	Italije,	imeno-
vanega	Salento.	Najprej	si	bomo	ogledali	mesto	Lecce,	ki	ga	pogosto	ime-
nujejo	baročne	Firence	 italijanskega	 juga,	saj	ga	odlikuje	bogata	baročna	
arhitektura.	 Po	 ogledu	 bomo	 nadaljevali	 do	 slikovitega	 ribiškega	 mesta	
Gallipoli.	Staro	mestno	jedro,	postavljeno	na	otoku,	je	obdano	s	trdnjavami	
in	obzidjem,	ki	je	mesto	varovalo	pred	napadalci	z	morja.	Po	postanku	se	
bomo	odpeljali	do	mesta	Ostuni,	ki	velja	za	enega	najlepših	v	Apuliji.	Med	
sprehodom	po	mestu	si	bomo	ogledali	središče	z	nenavadno	arhitekturo	
snežno	belih	hiš,	z	barvito	kupolo	cerkve	sv.	Marije	Magdalene…	Vrnitev	v	
hotel,	večerja,	prenočitev.
4. dan:	Po	 zajtrku	 se	bomo	odpeljali	do	mesteca	Polignano	a	Mare,	 kjer	
se	bomo	sprehodili	po	čudovitem	starem	mestnem	 jedru.	 Sledi	 vožnja	v	
deželo	Bazilikata,	kjer	si	bomo	ogledali	Matero,	ki	je	nenavadno	in	slikovito	
mesto,	katero	krasijo	sassi;	jamska	bivališča,	izkopana	v	živo	skalo	v	globe-
lih	okrog	mesta.	Ogled	sassov	in	nato	sledi	vožnja	v	pokrajino,	kjer	bomo	
srečevali	stavbe	imenovane	trulli.	To	so	okrogle,	pritlične	stavbe,	narejene	
iz	 kamna	 in	 brez	malte.	 Pobeljene	 so	 z	 apnom,	njihove	 stožčaste	 strehe	
pa	se	končujejo	s	simboli.	Vsekakor	so	te	stavbe	simbol	Apulije.	Središče	
tega	stavbarstva	 je	v	mestu	Alberobello,	 kjer	bomo	naredili	postanek	za	
sprehod	po	ulicah,	 ki	 jih	obdajajo	 slikoviti	 trulli.	 Vrnitev	 v	hotel,	 večerja,	
prenočitev.
5. dan:	Po	zajtrku	si	bomo	ogledali	romantično	obmorsko	mesto	Trani,	ki	
ima	slikovito	staro	 jedro	 in	zanimivo	katedralo.	Po	zunanjih	ogledih	sledi	
slovo	od	juga	Italije	in	vožnja	proti	domu.	Vmesni	postanki.
6. dan:	Nočna	vožnja	proti	domu.	Prihod	je	predviden	v	jutranjih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	štiri	polpenzione	v	hotelih	3*	v	dvoposteljni	sobi,	turistično	vodenje,	
organizacijo	ter	ddv.
Možni doplačili: vstopnina	v	grad	Monte	9,00	€,	enoposteljna	soba	75,00	€

Apulija, dežela na jugu Italije
Datum: 26.4.-2.5. 2022  Predviden program   G, L, D*, Š*
1.  dan:	Odhod	avtobusa	v	poznih	jutranjih	urah.	Vožnja	v	smeri	Italije	do	
pristanišča	v	Livornu.	Vkrcanje	na	trajekt	in	plovba	proti	Sardiniji…
2. dan:	…kamor	bomo	prispeli	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Vožnja	proti	sloviti	
smaragdni	obali.	Obiskali	bomo	mestece	Porto	Cervo.	Pot	bomo	nadalje-
vali	do	kraja	Palau,	nato	pa	se	bomo	odpeljali	na	bližnji	Capo	d’Orso,	ki	je	
poznan	po	čudovitih	 reliefnih	oblikah	 rdečega	granita.	Po	želji	 vzpon	do	
Capo’Orso	–	Medvedje	 skale.	 Sledi	 vožnja	do	kraja	Santa	Teresa	Gallura	
in	naprej	do	rta	Capo	Testa,	kjer	bomo	občudovali	granitne	formacije	ču-
dovitih	oblik,	ki	jih	je	tekom	stoletij	ustvarjala	mati	narava.	Sledi	vožnja	do	
hotela.	Namestitev,	večerja	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	mesto	Calangianus,	ki	je	regionalno	
središče	pridobivanja	plute.	Ogledali	si	bomo	muzej	plute,	nato	pa	nada-
ljevali	v	osrčje	regije	Gallura,	v	kraj	Tempio	Pausania,	ki	leži	pod	vznožjem	
gore	Limbara.	Nedaleč	stran	se	nahaja	ena	najbolje	ohranjenih	megalitskih	
struktur	na	 tem	območju.	Ogledali	 si	bomo	Nuraghi	Maiori,	 sledi	vožnja	
skozi	 Valle	 della	 Luna	do	 še	 ene	 znamenite	 skalne	 formacije	 Roccia	 dell	
Elefante,	nato	pa	naprej	do	mesta	Castelsardo,	ki	je	eno	najlepših	na	otoku.	
Sprehodili	se	bomo	do	starega	dela	mesta.	Nadaljevanje	vožnje	do	obmor-
skega	mesta	Alghero.	Namestitev	v	hotelu,	večerja,	prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	sprehodili	skozi	mesto,	ki	je	po	kratki	vladavini	
rodbine	Pisancev	padlo	v	roke	Aragoncem	in	do	danes	ostalo	najbolj	špan-
sko	mesto	na	otoku.	Staro	mestno	središče	stoji	 v	utrjeni	četrti,	 lokalno	
gospodarstvo	pa	sloni	na	turizmu	in	umetnostni	obrti,	predvsem	izdelavi	
nakita	 in	drugih	 izdelkov	 iz	koral.	Prosto	za	samostojne	aktivnosti,	 lahko	
pa	se	odločimo	za	izlet	z	ladjico	do	čudovite	Neptunove	jame,	ki	leži	na	SZ	
delu	rta	Capo	Caccia.	Popoldan	možnost	pokušine	vin	oziroma	prosto	za	
samostojno	raziskovanje.	Večerja	in	prenočitev	v	hotelu.
5. dan: Po	zajtrku	vožnja	do	mesteca	Bosa.	Slovi	po	rokodelskih	 izdelkih	
zlatega	 nakita	 in	 čipk.	 Nadaljevanje	 vožnje	 do	mesta	 Cabras,	 ki	 stoji	 na	
robu	največjega	sladkovodnega	jezera	in	močvirja	na	Sardiniji.	Tu	se	nahaja	
antično	mesto	Tharros,	ki	so	ga	ustanovili	Feničani	na	kosu	zemlje	imeno-
vanem	Capo	San	Marco.	Vožnja	do	Oristana.	Namestitev	v	hotelu	in	nekaj	
prostega	časa.	Večerja	in	prenočitev.
6. dan:	 Po	 zajtrku	 vožnja	 v	 Nuoro.	
Mesto	stoji	na	granitni	planoti,	zaradi	
odročne	lokacije	pa	so	se	ohranili	kra-
jevna	kultura,	običaji	in	noše.	Obiskali	
bomo	 muzej	 sardinskega	 življenja	 in	
ljudskih	običajev.	Po	ogledu	se	bomo	
odpeljali	v	bližnjo	vasico	Orgosolo.	Tu	
bomo	 imeli	 tipično	 sardinsko	 kosilo,	
nato	 pa	 sledi	 vožnja	 do	 Olbie,	 ki	 je	
eno	glavnih	pristanišč	na	otoku.	Nekaj	
prostega	časa	za	sprehod	po	mestu,	nato	pa	vožnja	v	Golfo	Aranci,	kjer	se	
bomo	vkrcali	na	trajekt.	Slovo	od	Sardinije	in	plovba	do	Livorna.
7. dan:	Zjutraj	bomo	pristali	v	Livornu,	sledi	vožnja	preko	Italije	do	doma.	
Prihod	domov	v	popoldanskih	urah.
Cena vključuje: avtobusni	prevoz	na	omenjeni	relaciji,	povratno	vožnjo	s	
trajektom	na	Sardinijo,	palubni	potniki,	štiri	polpenzione	v	hotelih	3*/4*	v	
dvoposteljnih	sobah,	vstopnino	v	muzej	plute,	vstopnino	za	ogled	nuraga	
Majori,	vstopnino	v	muzej	sardinskega	življenja	in	ljudskih	običajev,	kosilo,
turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna doplačila:	vstopnina	v	antično	mesto	Tharros	6,50	€,	dvoposteljna	
notranja	kabina	75,00	€,	triposteljna	notranja	kabina	51,00	€,	enoposteljna	
notranja	kabina	144,00	€,	štiriposteljna	notranja	kabina	40,00	€,	enopos-
teljna	soba	115,00	€
Možna doplačila vodniku na poti: sprehod	do	Medvedje	skale,	približno	
3,00	€,	vožnja	z	ladjico	in	vstopnina	v	Neptunovo	jamo,	približno	30,00	€,	
degustacija	vin,	približno	15,00	€

Čudovita Sardinija
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Sicilija in Eolski otoki

Datum: 19.-24.9. 2022  Predviden program   G, L, D*, Š*
1. dan:	Odhod	avtobusa	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	vožnja	preko	mejnega	pre-
hoda	po	Italiji	do	Neaplja,	kjer	se	bomo	vkrcali	na	nočni	trajekt	do	Palerma.

žveplenih	vrelcih	in	zdravilnem	blatu.	Lahko	se	boste	podali	na	vrh	kraterja	
(300	m,	povratna	pot	traja	približno	2	uri).	Pot	bomo	nadaljevali	na	otok	
Lipari,	kjer	bomo	tudi	prespali.	Prosto	popoldne	za	samostojno	odkrivanje	
skritih	kotičkov	in	zalivčkov	otoka.	Večerja	v	hotelu	in	prenočitev.
5. dan:	 Po	 zajtrku	 se	bomo	odpravili	nazaj	na	celino	 in	pot	nadaljevali	 v	
Palermo,	 prestolnico	 Sicilije.	 Sprehodili	 se	 bomo	po	mestu	 in	 si	 ogledali	
Palatinsko	kapelo,	fontano	Pretoria,	živahno	tržnico	Ballaro	in	seveda	Ka-
pucinske	 katakombe,	 kjer	 bomo	 lahko	 občudovali	 mumificirane	mestne	
pomembneže.	Nekaj	prostega	časa	za	samostojno	raziskovanje	 in	kosilo.	
V	večernih	urah	vkrcanje	na	trajekt	in	
nočna	plovba	do	Neaplja.
6. dan:	V	Neapelj	bomo	prispeli	v	jut-
ranjih	 urah.	Nato	 sledi	 vožnja	 z	 vme-
snimi	postanki	 čez	 Italijo	proti	domu,	
kamor	bomo	prispeli	 v	 poznih	 večer-
nih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 povratno	 vožnjo	 s	 traj-
ektom	 na	 relaciji	 Neapelj	 –	 Palermo	
z	 nočitvijo	 v	 dvoposteljnih	 kabinah	 s	
kopalnico,	povratni	ladijski	prevoz	na	Eolske	otoke,	dve	nočitvi	s	polpenzio-
nom	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi	v	okolici	Catanie,	no-
čitev	s	polpenzionom	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi	na	
otoku	Lipari,	zunanje	oglede	po	programu,	vstopnino	v	arheološki	
park	Siracusa,	vstopnino	v	v	grško-rimsko	gledališče	v	Taormini,	
vstopnino	v	Kapucinske	grobnice,	turistično	takso,	turistič-
no	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€
Možni doplačili vodniku na poti:	vožnja	z	gondolo	na	og-
njenik	 Etna	na	 višino	2.500	m	približno	35,00	€	 /	 osebo,	
vožnja	z	gondolo	na	ognjenik	Etna	na	višino	2.500	m	in	s	te-
renskimi	vozili	do	kraterja	na	višini	2.900	m,	približno	70,00	€	/	
osebo.

2. dan:	 Prihod	 v	 Palermo	 v	 jutranjih	 urah.	 Sledi	 vožnja	 v	 Siracuso,	 staro	
grško	prestolnico	Sicilije.	Mesto	znanega	fizika,	matematika	in	astronoma	
Arhimeda	in	Dioniza	Velikega.	Ogledali	si	bomo	antično	mesto	pod	UNESCO	
zaščito.	Sprehodili	se	bomo	po	mestnih	ulicah	in	si	ogledali	Arhimedov	trg,	
Arethuzin	vodnjak,	Apolonov	 tempelj,	 cerkev	 svete	Lucije	 in	 seveda	Dio-
nizovo	uho	v	 arheološkem	parku.	Nato	 se	bomo	odpeljali	 v	Catanio.	Ba-
ročno	mesto	pod	vulkanom	Etna	je	pomembno	trgovsko	in	prometno	sre-
dišče	Italije.	Sprehodili	se	bomo	po	mestnem	središču	z	baročnimi	trgi	 in	
čudovitimi	mestnimi	palačami.	Nekaj	prostega	časa,	ki	ga	lahko	izkoristite	
za	pokušino	znanih	prigrizkov,	kot	so	cannoli.	Sledi	vožnja	v	hotel,	večerja	
in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	ognjenika	Etna,	najvišjega	delujo-
čega	evropskega	vulkana	(3.340	m).	Povzpeli	se	bomo	do	zgornjega	platoja	
(1.900	m)	 in	 se	 sprehodili	po	obrobju	manjšega	ognjenika.	Po	želji	 in	ob	
doplačilu	se	boste	z	gondolo	lahko	povzpeli	še	višje	(2.500	m),	od	tu	pa	se	
lahko	s	terenskimi	vozili	(doplačilo)	odpeljete	do	kraterja	na	višini	2.900	m.	
Po	ogledu	bomo	pot	nadaljevali	v	mestece	Taormina,	ki	je	nastalo	ob	gori	

Tauro.	Ogledali	si	bomo	grško-rimsko	
gledališče	 ter	 palačo	 Corvai	 (zunanji	
ogled).	 Nato	 se	 bomo	 sprehodili	 do	
zgornjega	 dela	 mesta	 in	 skozi	 me-
stna	 vrata	 Porta	Messina	 vstopili	 na	
osrednjo	taorminsko	ulico	Corso	Um-
berto.	Nekaj	prostega	časa	za	samos-
tojno	raziskovanje	in	nato	povratek	v	
hotel.	Večerja	in	prenočitev.
4. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	
v	mestece	Milazzo,	kjer	se	bomo	vkr-

cali	na	ladjo	in	odpluli	na	čudovite	Eolske	otoke.	Najprej	se	bomo	ustavili	na	
otoku	Vulcano,	znanem	po	svojih	
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Tirolska in Južna Tirolska v adventu
Datum: 17.-18.12. 2022  Predviden program    G,L,D*,Š*,P*
1. dan:	Vožnja	preko	Koroške	in	naprej	mimo	Lienza.	Prvi	postanek	bomo	
naredili	 v	 razstavno	 prodajnem	 salonu	 tovarne	 sladkih	 dobrot	 Loacker.	
Njihove	slaščice	in	čokoladne	specialitete	so	znane	po	vsem	svetu.	Vožnja	
na	Južno	Tirolsko,	kjer	si	bomo	ogledali	nekaj	najpomembnejših	deželnih	
znamenitosti,	predvsem	pa	uživali	v	predprazničnih	dobrotah,	ki	jih	bodo	
domačini	ponujali	na	uličnih	božičnih	sejmih.	Postanek	bomo	naredili	v	me-
stecu	Brixen	(Bressanone),	od	koder	so	briksenški	škofje	pisali	pomemben	
del	zgodovine	Slovencev.	Naš	postanek	bomo	namenili	predvsem	ogledu	
renesančno-baročne	škofijske	palače,	kjer	je	zelo	znan	muzej	jaslic.	
Po	ogledu	gradu	se	bomo	odpravili	naprej	v	Bozen	(Bolzano),	ki	je	prestolni-
ca	te	severno	–	italijanske	pokrajine,	v	svetu	pa	je	najbolj	poznano	po	svo-
jem	arheološkem	muzeju,	ki	hrani	slavnega	»ledenega	moža«,	znanega	pod	
imenom	Ötzi.	 Sprehodili	 se	bomo	po	mestnih	ulicah,	 kjer	 se	močno	čuti	
mešanice	nemško	–	italijanskih	vplivov	in	se	greli	ob	dobrotah,	ki	jih	ponuja	
bolzanski	ulični	božični	sejem,	ki	se	odvija	na	glavnem	trgu	Walter.	Prevoz	
do	hotela	v	okolici	Bolzana,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.	

Gradec in čokoladnica Zotter
Datuma: 23.4., 24.9. 2022  Predviden program           G, L, Š      

Odhod	 turističnega	 avtobusa	 v	 jutranjih	 urah.	 Vožnja	
mimo	Celja,	Maribora	ter	Šentilja	v	Avstrijo.	V	vasici	Rie-
gersburg	že	dobro	desetletje	stoji	čisto	prava	tovarna	čo-
kolade.	Spoznali	bomo,	kako	nastane	čokolada,	kakšnega	

okusa	so	sveže	popražena	zrna	kakava…	Vsak	s	svojo	žlico	 in	polni	priča-
kovanj	se	bomo	podali	na	to	izjemno	dogodivščino.	Zamislite	si!	Čokolada	
vseh	vrst	in	okusov	v	neomejenih	količinah!	Božansko	…	
Po	ogledu	tovarne	si	bomo	ogledali	še	park	z	živalskim	vrtom.	Videli	bomo	
ovce,	koze,	osle,	ponije,	lame	in	še	marsikaj.	Ne	manjkajo	niti	tobogani	za	
otroke,	skratka	pravi	otroški	raj.	
Po	ogledu	vožnja	v	Gradec.	Staro	mestno	jedro	skriva	marsikatero	zanimi-
vost	in	pripoveduje	številne	zgodbe.	Odkrivati	jih	bomo	začeli	na	Glavnem	
trgu	z	mestno	hišo.	Uličice	nas	bodo	vodile	do	frančiškanske	cerkve,	dežel-
ne	hiše,	mestne	farne	cerkve,	katedrale	in	mimo	muzejev	ter	pomembnih	
kulturnih	stavb.	Nikakor	ne	smemo	pozabiti	na	urni	stolp,	mestni	simbol,	ki	
se	mogočno	dviga	nad	starim	jedrom.	Leto	2003	je	Gradec	zaznamovalo	s	
številnimi	novimi	»futurističnimi«	stavbami.	Ena	od	teh	je	tudi	t.i.	Murinsel,	
most	–	restavracija,	ki	povezuje	oba	bregova.	Po	ogledu	vožnja	nazaj	proti	
domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	program	v	tovarni	čokolade	Zotter,	obisk	mini	živalskega	vrta,	vodenje	
in	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možni popusti: otroci	do	3.	leta	18,00	€,	
otroci	od	4.	do	5.	leta	10,00	€,	
otroci	od	6.	do	10.	leta	5,00	€,	
otroci	od	11.	do	17.	leta	3,00	€

Opice in ujede

Datuma: 7.5., 3.9. 2022  Predviden program G, L
Odhod	avtobusa	v	 jutranjih	urah.	Vo-
žnja	skozi	predor	Karavanke	proti	Be-
ljaku.	 Na	 gradu	 Landskron	 si	 bomo	
ogledali	 dih	 zastajajočo	 predstavo	
ujed.	 Čisto	 od	 blizu	 bomo	 spoznali	
te	 fascinantne	 živali	 in	 izvedeli	 veli-
ko	 zanimivosti	 o	 njihovem	 življenju.	
Predstava	 traja	 slabo	 uro.	 Nato	 se	
bomo	 podali	 raziskovat	 še	 življenje	
opic	 vrste	 japonski	 makaki,	 ki	 živijo	
na	 »Opičji	 gori«.	 Opazovali	 jih	 bomo	

pri	igri,	hranjenju,	plavanju	in	špičenju	
vragolij	…	Vožnja	na	obalo	Osojskega	
jezera.	 Pri	 bivšem	 samostanu	 bomo	
slišali	legendo	o	poljskem	kralju	Bole-
slavu	II	–	Mutcu	Osojskem.	
Popoldan	 postanek	 v	 Beljaku.	 Spre-
hodili	se	bomo	skozi	mestno	jedro	in	
si	privoščili	 kavo	ali	 sladoled.	Vožnja	
proti	 domu,	 kamor	 bomo	 prispeli	 v	
zgodnjih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	

avtobusom,	 zunanje	 oglede	 po	 programu,	 vstopnino	 za	 predstavo	 ujed,	
vstopnino	na	Opičjo	goro,	vodenje	in	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	14.	leta	10,00	€

2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	Avstrijo,	v	tirolsko	prestolnico	Innsbruck.	Ljudska	
pesem	ga	označuje	s	»čudovitim	alpskim	mestecem«	in	če	opazujemo	staro	
mestno	jedro	skupaj	z	mogočnimi	dvatisočaki	v	ozadju,	se	lahko	prepriča-
mo,	da	je	to	res.	Kljub	temu,	da	je	mestece	preraslo	v	mesto	in	pomembno	
športno	središče,	je	še	vedno	ohranilo	velik	del	svojega	»cesarskega«	duha.	
Mestne	ulice	z	bogatimi	meščanskimi	hišami,	slavna	»Zlata	strešica«,	kate-
drala	sv.	Janeza	in	Hofbug	si	za	nekaj	časa	nadenejo	praznične	in	bleščeče	
novoletne	okraske.	Po	sprehodu	skozi	mestno	jedro	se	bomo	lahko	ustavili	
na	toplem	napitku	ter	si	privoščili	dišečo	slaščico…	
Po	želji	in	za	doplačilo	se	boste	lahko	z	vzpenjačo	Hungerburgbahn	povzpeli	
visoko	nad	mesto,	od	koder	je	prelep	pogled	na	celotni	Innsbruck.	Po	ogle-
du	vožnja	v	smeri	proti	Jenbachu.	
Naš	zadnji	postanek	bomo	naredili	v	mestecu	Schlitters,	kjer	bomo	pri	dru-
žini,	ki	se	ukvarja	z	izdelovanjem	sveč,	obiskali	prodajno	razstavni	salon,	ki	
je	prava	paša	za	oči.	Možnost	nakupa.	Po	ogledu	vožnja	preko	Nemčije	in	
mimo	Salzburga	nazaj	v	Slovenijo.	Prihod	domov	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vstopnino	za	ogled	jaslic	v	Brixnu,	polpenzion	v	hotelu	3*v	dvoposteljni	
sobi,	turistično	takso,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	30,00	€
Možno doplačilo na licu mesta: vzpenjača	Hungerburgbahn	10,90	€
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Gorska cesta Nockalm in Klomnock
Datum: 27.8. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah.	Pot	nas	bo	preko	Koroške	peljala	do	Innerkremsa.	
Med	čudovito	panoramsko	vožnjo	na	višini	2000	m	se	bomo	ustavili	in	ob-
čudovali	slikovito	gorsko	naravo.	Park	Nockberge	slovi	po	številnih	zaoblje-
nih,	več	kot	2000	m	visokih	vrhovih,	ki	so	popolnoma	neznačilni	za	alpski	
gorski	svet.	Na	poti	bomo	srečevali	številne	gorske	koče,	pozdravljali	pa	nas	
bodo	svizci	 in	pisano	cvetje.	 	 Izstopili	bomo	na	Schiestelscharte,	2.024	m	
visoko,	 in	se	peš	odpravili	na	goro	Klomnock.	Zmerne	 in	nenaporne	hoje	
je	za	eno	uro	in	15	min	v	eno	smer.	Na	poti	nas	bo	spremljal	tudi	izkušen	
gorski	vodnik.	Z	vrha,	na	katerem	stoji	križ,	je	lep	razgled	na	Visoke	in	Nizke	
Ture,	Karavanke	in	ob	lepem	vremenu	na	del	Julijskih	Alp.	Povratek	do	avto-

busa.	Ko	bomo	zapustili	gorsko	cesto,	
se	bomo	ponovno	povzpeli	v	smučar-
sko-turistični	center	Turracher	Hoehe	
in	 se	 sprehodili	 ob	 gorskem	 jezeru.	
Krajši	postanek	ob	jezerih.	Pot	bomo	
nadaljevali	 do	 slovitega	 smučarsko	
–	 zdraviliškega	 središča	 Bad	 Klein-
kirchheim.	 Postanek.	 Vožnja	 proti	
domu,	 kamor	 je	 prihod	 predviden	 v	
zgodnjih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turistič-

nim	 avtobusom,	 vstopnino	 za	 gorsko	 panoramsko	 cesto	 do	 izhodišča,	
spremstvo	planinskega	in	turističnega	vodnika	ter	organizacijo	izleta	in	ddv.
Opombi: Planinski	 izlet	 s	 hojo.	 V	 primeru	 vnaprejšnje	 napovedi	 izrazito	
slabega	vremena	(dež,	sneg)	bomo	 izlet	odpovedali	ali	prestavili	na	drug	
termin.

Grad Kornberg, Vulcano 
in motorični park

Datum: 4.6. 2022  Predviden program           G, L, Š
Jutranji	odhod	in	vožnja	preko	Štajerske	
do	kraja	Kornberg	bei	Riegersburg,	kjer	
se	 nahaja	 istoimenski	 grad.	 Ogledali	 si	
bomo	 razstavo	 »Majhen	 svet	 velikih	
gradov«.	To	je	edinstvena	razstava	mo-
delov	srednjeveških	gradov	iz	Evrope	in	
Azije.	Makete	so	razstavljene	v	zaprtem	
prostoru	 stare	 stavbe	 srednjeveške-
ga	 gradu	 Kornberg,	 ki	 nudi	 čudovito	
ozadje.	 Modeli	 gradov	 imajo	 veliko	
različnih	 interaktivnih	 trenutkov.	 Prav	

tako	zanimiv	je	obisk	*Planetarija	in	sferičnega	kina	–	s	filmom	o	vesolju	v	
slovenskem	jeziku	(doplačilo).	Nadaljevali	bomo	do	bližnjega	Auersbacha,	
kjer	v	podjetju	Vulcano	Schinken	proizvajajo	izjemno	okusne	suhomesnate	
proizvode.	Poleg	ogleda	proizvodnje	si	bomo	privoščili	še	pravo	degusta-
cijo!	V	drugi	polovici	popoldneva	pa	se	bomo	podali	v	gibalno	–	motorični	
park	Gamlitz,	kjer	bomo	lahko	dobro	razmigali	telo	in	duha.	Spoznali	bomo,	
kakšne	so	naše	gibalne	sposobnosti,	kako	lahko	lovimo	ravnotežje.	Čas	bo	
vse	prehitro	minil	in	že	bo	treba	zaključiti	s	prijetnim	popoldnevom.	Vožnja	
proti	domu.	Prihod	je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	ogled	razstave	»Majhen	
svet	velikih	gradov«,	vstopnino	in	degustacijo	v	Vulcano	Schinken,	udelež-
bo	v	Gibalnem	parku	Gamlitz,	zunanje	oglede	po	programu,	vodenje,	orga-
nizacijo	izleta	in	ddv.
Možno doplačilo na licu mesta:	Planetarium	5,00	€/	osebo

Datuma: 18.6., 21.8. 2022  Predviden program G, L
Peljali	 se	 bomo	 skozi	 karavanški	 pre-
dor	 mimo	 Spittala	 ter	 nadaljevali	 do	
mesteca	Gmünd.	 Po	 gorski	 cesti	Mal-
ta	 se	 bomo	 povzpeli	 na	 kar	 1.920	 m	
nadmorske	višine.	Med	vožnjo	nas	bo	
spremljala	 reka	 Malta,	 ki	 se	 v	 dolino	
spušča	 v	 številnih	 slapovih	 in	 brzicah.	
Ob	 prihodu	 se	 nam	 bo	 odprl	 čudovit	
pogled	 na	 vodno	 gladino	 umetnega	
akumulacijskega	 jezera	 Kölnbrein,	 ki	
je	zajezeno	z	200	m	visokim	jezom.	Le-
-ta	zadržuje	1,5	milijonov	m3	vode	in	s	
tem	predstavlja	 enega	največjih	 gradbenih	dosežkov	
v	 Srednji	 Evropi.	 Ta	mogočni	objekt	 služi	 za	proizvo-
dnjo	električne	energije.	Prosto	za	sprehode	po	okolici,	kjer	bomo	uživali	v	
prelepi	naravi	in	se	nadihali	čistega	gorskega	zraka.		Ob	povratku	v	dolino	
bomo	naredili	postanek	za	ogled	starega	mestnega	jedra	Gmünda,	nad	ka-
terim	se	dvigujejo	razvaline	stare	trdnjave.	Sledi	vožnja	do	jezera	Millstatt,	
kjer	si	bomo	ogledali	park	bonsajev.	Tako	obliko	rastlin	so	začeli	gojiti	na	
Kitajskem	pred	več	kot	1000	leti.	Pripadniki	taoizma	so	verovali,	da	imajo	
naravni	pojavi,	kot	so	gore,	drevesa	in	kamnine	v	sebi	magično	moč,	ta	pa	
je	še	posebno	zgoščena	v	pomanjšani	obliki.	V	 japonščini	pomeni	»bon«	
plitka	posoda,	»sai«	pa	vzgoja	 rastline,	drevesa.	Ogled	parka,	ki	 je	prava	
paša	za	oči.	Po	ogledu	sledi	vožnja	proti	domu,	prihod	je	predviden	v	po-
znih	popoldanskih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	gorsko	cestnino	Maltatal,
ogled	muzejske	zbirke	o	vodi	in	elektriki,	vstopnino	v	muzej	bonsajev,	orga-
nizacijo,	turistično	vodenje	izleta	ter	ddv.

Maltatal, gorska dolina slapovGorska cesta Grossglockner

Datuma: 12.6., 20.8. 2022  Predviden program G, L
Zjutraj	 se	 bomo	 podali	 do	 avstrijske	
meje	in	naprej	do	vasice	Heiligenblut,	
ki	 leži	 na	 višini	 1.288	m.	 Gotska	 ro-
marska	cerkev	sv.	Vincenca	z	visokim	
zvonikom,	 zgrajena	 1460-91,	 daje	
kraju	 značilno	 podobo,	 v	 njej	 pa	 so	
shranjene	 relikvije	 svete	 rešnje	 krvi.		
Pot	nas	bo	v	nadaljevanju	vodila	čez	
visokogorsko	 cesto	 Grossglockner,	
od	koder	se	odpira	pogled	na	več	kot	
30	vrhov,	ki	presegajo	mejo	3.000	m.	
Cesto	 so	 začeli	 graditi	 leta	 1930,	 na	
njej	 pa	 je	 v	 nemogočih	pogojih	 delalo	 tudi	 do	 4000	
delavcev.		Ena	največjih	znamenitost	je	center	Kaiser	
Franz	Josefs	Höhe,	od	koder	se	odpira	pogled	na	goro	
Grossglockner	 in	na	mogočni	 ledenik	Pasterze.	Krajši	postanek	bo	 ravno	
pravšnji	za	razgled	na	čudovite	gorske	motive.	Spust	v	dolino	in	nadaljeva-

nje	do	Zell	am	See-ja,	kjer	si	bomo	lahko	
ogledali	 čudovito	 središče	 s	 fontano,	
cerkvijo	in	imeli	prosti	čas	ob	jezeru.	Po	
ogledu	 se	 bomo	odpeljali	 proti	 domu.	
Prihod	 domov	 je	 predviden	 v	 poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	vstopnino	za	visokogorsko	
cesto	 Grossglockner,	 zunanje	 oglede	
po	programu,	 vodenje	 in	organizacijo	
izleta	ter	ddv.

pohodni 
izlet
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Datum: 11.-12.6. 2022  Predviden program    G,L,D*,Š*,P*
1. dan:	 	 Vožnja	 v	 deželo	 Salzkammergut.	 Prvi	 postanek	 bo	 v	 čokoladni-
ci	 Frucht	und	Sinne.	Po	ogledu	 in	predstavitvi	proizvodnje	bomo	okušali	
slastne	dobrote,	nato	pa	pot	nadaljevali	do	mesteca	Gmünden	in	naredi-
li	krajši	postanek.	Nadaljevali	bomo	do	gradu	Ort,	ki	se	nahaja	na	otočku	
na	jezeru	Traun.	Nadaljevanje		v	zdraviliško	mesto	Bad	Ischl,	kjer	izstopajo	
Zdraviliški	park,	Park	Sissi,	mestna	promenada	in	čudoviti	park	za	mogočno	
nekdanjo	cesarsko	poletno	rezidenco	Kaiservillo.	V	nadaljevanju	se	bomo	
zapeljali	do	jezera	Wolfgangsee,	do	vasi	St.	Wolfgang.	Po	ogledu	vožnja	v	
hotel	v	okolici,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	do	Hallstattskega	jezera.	Najprej	se	bomo	zapeljali	
do	vasi	Obertraun,	kjer	nas	bo	gondola	dvignila	na	prvo	postajo,	od	tu	se	
bomo	odpeljali	 do	druge	postaje	na	 višini	 2.000	m,	 kjer	 je	 razgledišče	5	
prstov	(5	fingers),	od	tu	pa	bomo	nadaljevali	vožnjo	še	s	tretjo	gondolo.	V	
nadaljevanju	se	bomo	spustili	do	planinske	koče	Gjaid,	kjer	bo	prosto	za	uži-
vanje	v	visokogorju.	Od	tu	se	bomo	v	dolino	ravno	tako	spustili	s	tremi	gon-
dolami.		Ustavili	se	bomo	v	Hallstattu,	ki	je	eno	najbolj	slikovitih	avstrijskih	
naselij,	uvrščeno	na	seznam	Unesco.	Sprehod	po	mestecu.	V	popoldanskih	
urah	vožnja	mimo	mesteca	Bad	Aussee		in	Schladminga,	kjer	bomo	naredili	
krajši	postanek,	proti	domu,	prihod		v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	obisk	čokoladnice	Frucht	und	Sinne	ter	degustacijo	(čokolada,	suho	
sadje	in	praline),	vstopnino	v	park	Kaiserville	v	Bad	Ischlu,	povratno	vožnjo	
s	tremi	gondolami	do	razgledišča	5	prstov,	polpenzion	v	hotelu	3*	v	dvop-
osteljnih	sobah,	vodenje	izleta,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	35,00	€

Razgledna ploščad 5 prstov 
in Salzkammergut

Gorski masiv in ledenik Dachstein
Datum: 6.8. 2022  Predviden program  G, L
Dan	bomo	začeli	z	vožnjo	proti	avstrijski	Koroški	in	nada-
ljevali	proti	štajerski	deželi,	kjer	bomo	spoznavali	pokraji-
no,	stisnjeno	med	hribe	in	gore.	Naš	prvi	postanek	bomo	
namenili	 ogledu	 gorskega	masiva	 in	 ledenika	Dachstein.	
Po	gorski	cesti	se	bomo	pripeljali	do	spodnje	gondolske	postaje.	Vzpon	pod	

vrh	gore	Dachstein.	Pogorje	predsta-
vlja	vzhodni	del	Alp,	ledenik	Dachste-
in	pa	je	najbolj	vzhodno	ležeči	ledenik	
v	Alpah.	Najvišji	 vrh	masiva	 je	Visoki	
Dachstein,	 ki	 doseže	 2996	 m.	 Da	 bi	
vtis	o	veličini	še	poudarili,	so	zgradi-
li	t.i.	»Sky	walk«	–	razgledno	ploščad	
na	višini	2.700	m,	dolgo	250	m,	pos-
tavljeno	 nad	 prepadno	 pečino;	 del	
tal	so	zasteklili,	 tako	da	dobimo	vtis	
lebdenja,	in	s	tem	obiskovalcem	prib-
ližali	 vrhove	 na	 doseg	 dlani.	 Prosto	

oz.	proti	doplačilu	na	kraju	samem	možen	ogled	t.i.	ledene	palače	ter	sto-
pnic	v	nič,	ki	nudi	pogled	v	osrčje	ledenika.	Spust	nazaj	v	dolino.	Postanek	
v	vasici	Schladming.		Po	ogledu	nekaj	prostega	časa,	nato	pa	vožnja	proti	
domu.	Prihod	je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	prevoz	z	gondolo	na	Da-
chstein	in	nazaj,	vstop	na	ploščad	Skywalk,	zunanje	oglede	po	programu,	
turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	in	ddv.
Možna popusta: otroci	do	14.	leta	18,00	€,	otroci	od	15.	do	18.	leta	9,00	€
Možno doplačilo na licu mesta:	ogled	ledene	palače	in	stopnic	v	nič	10,00	€

Stubnerkogel in soteska 
Liechtensteinklamm

Datum: 18.6. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah.	Vožnja	po	idilični	gorski	dolini	v	Bad	Gastein.	Od	tu	
se	bomo	z	gondolo	dvignili	na	višino	2.246	metrov,	do	vrhnje	postaje	gon-
dole	Stubnerkogelbahn.	Medtem,	ko	je	tu	v	zimskem	času	raj	za	smučarje,	
je	v	letnem	času	priljubljen	cilj	pohodnikov.	Prosti	čas	za	sprehode	v	okolici.	
Podali	se	bomo	do	razgledne	ploščadi	Glocknerblick,	od	koder	se	ponujajo	
čudoviti	razgledi	na	avstrijske	Alpe	in	Veliki	Klek	oz.	Grossglockner,	najvišji	
vrh	Avstrije.	 Razgledna	ploščad,	 ki	 v	 premeru	meri	 7	metrov,	 ima	delno	
stekleno	dno,	ki	omogoča	neovirane	poglede	v	dolino.	Sprehodili	se	bomo	
po	140	metrov	dolgem	visečem	mostu	ter	stopili	na	še	eno	razgledno	plo-
ščad,	s	katere	se	odpira	pogled	na	dolino	pod	nami.	Nekaj	prostega	časa…	
Spust	v	dolino	in	vožnja	do	soteske	Liechtenstein,	ki	se	nahaja	v	bližini	kraja	
St.	Johann	in	Pongau.		Soteska	Liech-
tenstein	je	ena	najdaljših,	najglobljih	
in	 najmogočnejših	 sotesk	 v	 Alpah.	
Pot	 nas	 bo	 vodila	 mimo	 prepadnih	
sten,	 skozi	 številne	 tunele	 in	 galeri-
je,	mimo	bučečih	slapov…	Soteska	je	
ponekod	tako	ozka	in	visoka,	da	nad	
seboj	 vidimo	 le	 še	 majčken	 delček	
neba.	 Veličastno	 in	 nepozabno.	 Po	
ogledu	 vožnja	 proti	 domu,	 kamor	
bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avto-
busom,	zunanje	oglede	po	programu,	vožnjo	z	gondolo	Stubnerkogelbahn,	
vstopnino	v	sotesko	Liechtenstein,	vodenje	izleta,	organizacijo	ter	ddv.

Slapovi Krimml, najvišji v Avstriji
Datum: 9.7. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	odpeljali	do	vasi	Mittersill,	kjer	se	bomo	
usmerili	proti	zahodu.	Naš	cilj	bodo	mogočni	slapovi	Krimml,	ki	so	najbolj	

slikoviti	 v	 Alpah.	 Značilno	 je,	 da	 se	
voda	vanje	steka	iz	12	ledenikov,	sla-
povi	pa	padajo	v	dolino	v	skupni	višini	
385	 m.	 Sledi	 postanek	 za	 ogled	 sla-
pov,	 ko	 se	bomo	 lahko	 sprehodili	 do	
prvega,	drugega,	najhitrejši	pa	celo	do	
tretjega	slapa	(postanek	je	predviden	
3	 ure,	 obvezna	 je	 primerna	 športna	
oprema,	do	slapov	vodi	urejena	pot).	
V	 nadaljevanju	 se	 bomo	odpeljali	 po	
dolini	Salzach	in	se	ustavili	pred	sote-
sko	Kitzlochklamm.	Podali	se	bomo	na	

približno	uro	in	pol	dolg	sprehod.	Na	poti	nas	bodo	spremljale	visoke	pre-
padne	stene,	slišali	bomo	bučanje	slapov,	videli	balvane,	zajete	v	soteski	
in	porasle	z	mahom,	uživali	v	 igri	vodnih	kapljic	 in	svetlobe,	ki	ustvarjajo	
pisane	mavrice	ter	meglice.	Vtisi	bodo	prav	čarobni.	Nastanki	soteske	so	
povezani	z	geološkimi	dogajanji	v	preteklosti,	najzanimivejše	pa	so	seveda	
legende.		Pot	nazaj	proti	Sloveniji	nas	bo	vodila	po	idilični	pokrajini,	pri	zna-
nem	smučišču	Flachau	se	bomo	priključili	na	avtocesto	in	nato	nadaljevali	
pot	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	vstop-
nino	za	ogled	slapov	Krimml,	vstopnino	v	sotesko	
Kitzlochklamm,	zunanje	oglede	po	programu,
turistično	vodenje	in	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	15.	leta	5,00	€
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Lepote ob Donavi, Linz, Melk in Krems
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Salzburg in Hiša narave
Datum: 22.10. 2022  Predviden program  G, L
Pot	nas	bo	vodila	proti	Solnograški	do	Salzburga.	Mozar-
tovo	in	škofovsko	mesto	ima	zelo	pestro	zgodovino.	Obo-
gatelo	 je	na	 račun	bogatih	rudnikov	soli,	 ki	 so	 jo	prido-
bivali	v	okolici	mesta.	Bogastvo	je	pripomoglo	pri	zidavi	
mogočnih	cerkva	in	palač	ter	pri	dozidavi	trdnjave	Visoki	Salzburg.	Najprej	
se	bomo	odpravili	do	prirodoslovnega	muzeja	Haus	der	Natur,	kjer	uživajo	
celo	otroci!	V	kar	šestih	nadstropjih	glavne	stavbe	najdemo	zbirke	in	inte-
raktivne	igre	iz	narave,	od	dinozavrov	do	vesolja,	od	akvarija,	reptilov	do	

eksperimentov	iz	znanosti	in	tehnolo-
gije.	Posebej	nas	bo	navdušilo	razisko-
vanje	človeškega	telesa	z	vsemi	čutili	
…	 Zlasti	 otroke	 pa	 navdušujejo	 tudi	
številni	eksperimenti,	ki	so	na	voljo	v	
treh	etažah	stranske	zgradbe	–	tu	so	
na	voljo	številni	preizkusi	 s	področja	
mehanike,	 aerodinamike,	 matema-
tike,	 glasbe,	poznavanja	 telesa	 in	 še	
marsikaj.	Po	ogledu	se	bomo	spreho-
dili	po	najpomembnejši	trgovski	ulici	
Getreidegasse,	kjer	se	je	rodil	virtuoz	

Mozart	ter	si	ogledali	najpomembnejše	znamenitosti	v	mestnem	središču.	
Nekaj	 prostega	 časa.	Odhod	 iz	mesta	 je	 predviden	ob	 18.00	 uri,	 prihod	
domov	pa	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vstopnino	v	naravoslovni	muzej,	vodenje	in	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možna popusta: otroci	do	4.	leta	8,00	€,	otroci	od	4.	do	15.	leta	2,00	€

Salzburg in solni rudnik
Datuma: 11.6., 17.9. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	avtobusa	v	jutranjih	urah.	Pot	nas	bo	vodila	pro-
ti	Solnograški	 in	najprej	do	mesteca	Berchtesgaden.	Ob	
spremstvu	Salzija,	 rudniške	maskote,	se	bomo	spustili	v	
globino	hriba	 in	 na	 tematski	 poti	 videli	 solno	 katedralo	
ter	se	s	čolnom	prepeljali	čez	Spiegelsee.	Po	ogledu	se	bomo	odpravili	v	
sosednje	mesto	Bad	Reichenhall,	ki	 je	tudi	močno	povezano	s	pridobiva-
njem	soli.	Po	uničujočem	požaru	leta	1834	so	mesto	s	pomočjo	Ludvika	I.	
obnovili,	odprli	so	bazenske	komplekse	in	v	naslednjih	letih	je	kraj	postal	
tudi	pomembno	zdraviliško	mesto.	
Nadaljevali	bomo	z	ogledom	Salz-
burga.	Mozartovo	in	škofovsko	mesto	
ima	zelo	pestro	zgodovino.	Obogate-
lo	 je	na	račun	bogatih	rudnikov	soli,	
ki	 so	 jo	 pridobivali	 v	 okolici	 mesta.	
Bogastvo	 je	 pripomoglo	 pri	 zidavi	
mogočnih	cerkva	in	palač	ter	pri	do-
zidavi	trdnjave	Visoki	Salzburg.	Spre-
hodili	 se	 bomo	 po	 najpomembnejši	
trgovski	 ulici	 Getreidegasse,	 kjer	
se	 je	 rodil	 virtuoz	Mozart.	Odhod	 iz	
mesta	je	predviden	ob	19.00	uri,	prihod	domov	pa	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	
po	programu,	vstopno	takso	v	Salzburg	za	avtobus,	vstopnino	
v	solni	 rudnik	Berchtesgaden,	vodenje	 in	organizacijo	 izleta	
ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	15.	leta	6,00	€

Dunaj in živalski vrt
Datuma: 21.5., 1.10. 2022  Predviden program           G, L, Š          

Odhod	turističnega	avtobusa	v	zgod-
njih	 jutranjih	 urah.	 Vožnja	 čez	 Šta-
jersko,	 mimo	 Graza	 na	 Dunaj.	 Naš	
izlet	bomo	nadaljevali	v	najstarejšem	
evropskem	živalskem	vrtu,	kjer	bomo	
lahko	opazovali	živali	pri	hranjenju	in	
se	 sprehodili	 med	 drevesnimi	 kroš-
njami.	Brv	je	postavljena	kar	10	m	vi-
soko,	dolga	je	160	m.	Z	mostu	se	nam	
bo	ponujal	čudovit	razgled	na	živalski	
vrt,	park	Schönbrunn	in	mesto.	Lepo	

urejeni	vrtovi	pri	dvorcu	Schönbrunn	nas	bodo	nedvomno	očarali.	Popol-
dne	se	bomo	zapeljali	po	mestnem	obroču	 in	videli	avstrijski	parlament,	
dunajsko	mestno	hišo	in	univerzo,	številne	razkošne	parke	ter	mestne	pa-
lače.	Med	sprehodom	po	mestu	bomo	
spoznali	 palačo	 Hofburg,	 od	 koder	
danes	Avstrijo	vodi	njihov	predsednik,	
mogočno	 gotsko	 cerkev	 sv.	 Štefana,	
državno	 opero	 in	 slaščičarno	 Sacher,	
kjer	 pečejo	 slavne	 torte.	 Recepta	 za	
izdelavo	 seveda	 ne	 izdajo…	 Povratek	
iz	mesta	je	predviden	v	večernih	urah.	
Prihod	domov	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	vstopnino	v	živalski	vrt,	zu-
nanje	oglede	po	programu,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.

Možna popusta: otroci	do	6.	leta	20,00	€,		otroci	od	6.	do	18.	leta	10,00	€

Datum: 10.-11.9. 2022  Predviden program   G,L,D*,Š*,P*
1. dan: Vožnja	 mimo	 Salzburga	 do	
Linza,	ogled	mesta	in	nato	nadaljeva-
nje	vožnje	ob	Donavi	do	renesančne-
ga	 gradu	 Schallaburg,	 ki	 se	 ponaša	
s	 čudovitim	 arkadnim	 dvoriščem	 in	
vrtom.	Ogled	gradu	 in	 sprehod	skozi	
grajski	vrt.	Sledi	vožnja	v	hotel,	name-
stitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	Krems	ob	
reki	Donavi.	Vkrcali	se	bomo	na	ladjo	
in	zapluli	po	Donavi.	Po	približno	treh	

urah	plovbe	se	bomo	izkrcali	v	mestu	
Melk.	Samostan	Melk	je	mojstrovina	
baroka	in	je	pravi	umetnostni	dragul.	
Možnost	ogleda	notranjosti	komple-
ksa	 ali	 vrtov.	 Sledila	 bo	 vožnja	 proti	
domu,	prihod	je	predviden	v	zelo	po-
znih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	
avtobusom,	 eno	 prenočitev	 z	 zaj-
trkom	 v	 hotelu	 turistične	 kategorije	
v	 dvoposteljni	 sobi,	 večerjo	 (pijača	
za	doplačilo),	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vstopnino	v	grad	Schallaburg,	ladijsko	vožnjo	po	Donavi	na	relaciji	med	
Kremsom	in	Melkom,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možni doplačili: enoposteljna	soba														30,00	€
																														samostani	in	vrtovi	Melk			15,00	€
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Datum: 3.-4.9. 2022  Predviden program          G, L, Š*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah	in	vožnja	mimo	Maribora,	Grad-
ca	do	mesteca	Most	na	Muri	(Brück	an	der	Mur).	Sprehodili	se	bomo	po	
mestu	in	si	ogledali	(zunanji	ogledi)	železni	vodnjak,	venecijanski	Kornmes-
serhaus,	mestno	farno	cerkev	ter	se	sprehodili	po	ulicah	tega	mesteca	ob	
sotočju	rek	Mur	in	Mürz.	Nekaj	prostega	časa	za	osvežitev.	Pot	bomo	nada-
ljevali	po	dolini	reke	Mürz	do	bližnjega	mesta	Mürzzuschlag.	Sprehodili	se	
bomo	skozi	mesto,	nato	pa	se	bomo	odpravili	v	Muzej	zimskih	športov.	Po	
ogledu	nekaj	prostega	časa	za	samostojno	raziskovanje	mesta	in	nato	sledi	
ogled	Muzeja	Južne	železnice,	kjer	bomo	spoznali	zgodovino	gradnje	žele-
zniške	proge	preko	prelaza	Semmering	(UNESCO),	nato	pa	se	bomo	vkrcali	
na	panoramski	vlak,	kjer	bomo	med	enourno	vožnjo	uživali	v	pogledih	na	
čudovito	naravo	Avstrijske	Štajerske.	
Izstopili	 bomo	 v	 Wiener	 Neustadtu	
in	se	nato	z	avtobusom	odpeljali	do	
hotela.	Namestitev	v	hotelu,	večerja	
in	prenočitev.

Avstrijska Štajerska: 
Po sledeh južne železnice
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Tirolska; lepote Ötztala 
in Kitzbühelskih Alp

Datum: 8.-10.7. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*, P*  
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah	in	vožnja	preko	Koroške	v	Kitzbühel.	
Mesto	je	svetovno	znano	smučarsko	in	športno	središče,	kjer	pozimi	vsako	
leto	potekajo	tekme	na	slavnem	Hahnenkammu,	poleti	pa	je	eden	večjih	
dogodkov	 teniški	 turnir.	 Sprehodili	 se	 bomo	 po	 značilnem	 tirolskem	 va-
škem	središču.	Nekaj	prostega	časa,	nato	pa	se	bomo	po	panoramski	gor-
ski	cesti	vzpeli	na	višino	1670	metrov,	na	Kitzbühler	Horn	oz.	Kitzbühelski	
rog.	Z	razgledne	terase	gostišča	Alpenhaus	bomo	imeli	krasen	pogled	na	
Kitzbühelske	Alpe,	Visoke	Ture,	Großglockner	in	Großvenediger,	Zillertalske	
Alpe…	Najbolj	vztrajni	se	boste	lahko	povzpeli	do	vrha	Kitzbüheler	Horna,	
na	višini	1996	metrov,	do	katerega	od	gostišča	vodi	še	2	km	vzpona.	Mož-
nost	sprehodov	po	okolici	ali	okrepčilo	v	restavraciji.	Nadaljevanje	vožnje	
do	tirolske	prestolnice	Innsbruck.	Sprehodili	se	bomo	po	mestnih	ulicah	z	
bogatimi	meščanskimi	hišami,	videli	slavno	»Zlato	strešico«,	katedralo	sv.	
Janeza	in	Hofburg.	Nekaj	prostega	časa,	nato	vožnja	v	divjo	in	romantično	
dolino	Ötztal.	Namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	 vožnja	 po	 dolini	
do	 Söldna,	 glavnega	 središča	 doline.	
Vrhunsko	 smučarsko	 središče	 je	 v	
letu	 2015	 postalo	 znano	 še	 kot	 kraj	
snemanja	filma	o	 agentu	007,	 Jame-
su	 Bondu.	 Z	 modernima	 gondolama	
se	bomo	v	samo	12	minutah	z	višine	
1.363	 metrov	 dvignili	 na	 višino	 kar	
3.040	 metrov,	 na	 Gaislachkogl.	 Na	
vrhu	 nas	 pričakajo	 enkratni	 razgledi	
na	 veličastno	 pokrajino,	 restavracija	
Ice	 Q,	 futuristična	 steklena	 stavba	
in	postaja	gondole.	Na	vrhu	je	tudi	muzej	007	Elements,	posvečen	James	
Bondovemu	filmu	Spectre.	Po	želji	možen	ogled	muzeja,	ki	nudi	vpogled	
v	skrivnosti	snemanja.	Nekaj	časa	za	uživanje	v	razgledih,	nato	povratek	v	
Sölden.	Pot	nas	bo	nato	vodila	naprej	po	dolini	proti	visokogorskima	sre-
diščema	Obergurgl	in	Hochgurgl	in	nato	naprej	po	najlepši	tirolski	visoko-
gorski	alpski	cesti	Timmelsjoch	na	višino	2.509	metrov,	tik	pod	mejo	med	
Avstrijo	in	Italijo.	Tu	je	najvišji	muzej	motociklov	v	Evropi,	ki	si	ga	bomo	tudi	
ogledali,	prav	tako	muzej	na	prelazu,	kjer	bomo	izvedeli	nekaj	o	zgodovini	
alpske	ceste	Timmelsjoch.	Nekaj	časa	za	uživanje	v	razgledih,	nato	pa	spust	
nazaj	v	dolino.	Povratek	v	hotel.	Večerja	in	prenočitev.
3. dan: Po	zajtrku	odhod	iz	hotela.	Verjetno	poznate	slavnega	Ötzija,	vsaj	
5.000	let	starega	človeka,	ki	so	ga	1991	našli	v	ledu	na	koncu	doline.	Ker	naj	
bi	ga	našli	le	nekaj	metrov	na	italijanski	strani,	je	slavni	»ledeni	mož«	pripa-
del	Italijanom	in	se	sedaj	nahaja	v	Arheološkem	muzeju	v	Bolzanu.	V	Ötzta-
lu,	nedaleč	od	vasice	Umhausen,	pa	so	postavili	Ötzijevo	vas,	v	kateri	nam	
bodo	predstavili	življenje	v	času	»ledenega	moža«.	V	neposredni	bližini	si	
bomo	ogledali	še	Greifvogelpark,	v	katerem	skrbijo	za	ptice	ujede;	sokole,	
orle,	jastrebe,	sove…	Ogled	predstave.	Sledila	bo	kratka	vožnja	do	najvišje-
ga	tirolskega	slapu,	Stuibenfall.	Do	slapu	bomo	pristopili	z	zgornje,	krajše	
in	 lažje	smeri.	Tisti,	ki	boste	želeli,	pa	se	boste	 lahko	spustili	po	številnih	
stopnicah	in	z	visečega	mostu	ter	številnih	razglednih	ploščadi	občudovali	
lepote	narave.	Po	ogledu	povratek	v	dolino	in	vožnja	z	vmesnimi	postanki	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	dva	polpenziona	v	hotelu	4*	v	dvoposteljnih	sobah,	turistično	takso,	
vožnjo	po	gorski	cesti	Kitzbühler	Horn,	vožnjo	po	gorski	cesti	Timmelsjoch,
povratno	vožnjo	z	gondolama	Gaislachkogl	v	Söldnu,	ogled	muzeja	moto-
ciklov,	ogled	Ötzijeve	vasi,	ogled	predstave	ptic	ujed,	 turistično	vodenje,	
organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	45,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti:	 ogled	muzeja	007	Elements,	
	 predvidoma	22,00	€.

2. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	 odpravili	 na	 sprehod	 po	mestu	Wiener	 Ne-
ustadt	(Dunajsko	Novo	mesto),	ki	 je	drugo	največje	mesto	v	zvezni	deželi	
Spodnja	Avstrija	in	je	bilo	v	18.	stoletju	nekaj	časa	tudi	sedež	rimskokato-
liške	 škofije.	 Zunanji	 ogled	 nekdanjega	 gradu,	 danes	 sedeža	 Terezijanske	
vojaške	akademije.	Sledi	prosti	čas	za	samostojno	raziskovanje	in	osvežitev.	
Nato	se	bomo	podali	na	pot	proti	domu	 in	se	ustavili	v	Gradcu.	Nemško	
ime	 izvira	 iz	 slovenske	besede	gradec.	 Staro	mestno	 jedro,	 ki	 je	 vključe-
no	na	Unescov	seznam,	z	mogočnimi	mestnimi	fasadami	različnih	obdobij	
skriva	marsikatero	zanimivost.	Odkrivati	jih	bomo	začeli	na	Glavnem	trgu	
z	mestno	hišo.	Uličice	nas	bodo	vodile	do	 frančiškanske	 cerkve,	deželne	
hiše,	mestne	farne	cerkve,	katedrale	in	mimo	muzejev	ter	pomembnih	kul-
turnih	stavb.	Nikakor	ne	smemo	pozabiti	na	urin	stolp,	mestni	 simbol,	ki	
se	mogočno	dviga	nad	starim	jedrom.	Leto	2003	je	Gradec	zaznamovalo	s	
številnimi	novimi	‘futurističnimi’	stavbami.	Ena	od	teh	je	tudi	t.i.	Murinsel,	
most	–	restavracija,	ki	povezuje	oba	bregova.		Po	ogledu	vožnja	proti	domu,	
kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	eno	prenočitev	s	polpenzionom	v	hotelu	3*/4*	v	dvoposteljni	sobi,	pa-
noramsko	vožnjo	z	vlakom	čez	prelaz	Semmering	na	relaciji	Mürzzuschlag	
–	Wiener	Neustadt,	vstopnini	v	Muzej	zimskih	športov	in	Muzej	Južne	žele-
znice,	turistično	takso	v	hotelu,	turistično	vodenje,	organizacijo
izleta	in	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna soba: 25,00	€
Možno doplačilo na licu mesta: povratna	vožnja	z	vzpenjačo	in	dvigalom	v	
Gradcu:	odrasli	3,70	€,	otroci	7-	18	let	2,30	€
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Solni rudnik in Orlovo gnezdo
Datum: 9.7. 2022  Predviden program  G, L
Vožnja	skozi	predor	Karavanke	in	nadaljevanje	proti	Salzburgu.	Po	prihodu	
v	Nemčijo	si	bomo	v	narodnem	parku	Berchtesgaden	ogledali	številne	na-
ravne	znamenitosti	in	arhitekturne	dosežke.	Ob	spremstvu	Salzija,	rudniške	
maskote,	se	bomo	spustili	v	globino	hriba,	na	tematski	poti	videli	solno	ka-
tedralo	in	se	s	čolnom	prepeljali	čez	Spiegelsee.	Poleti	2007	so	v	Berchtes-
gadnu	odprli	 enega	najbolj	 inovativnih	doživljajskih	 centrov	pridobivanja	
soli	na	svetu.	Zaradi	popolne	rekonstrukcije	obiskovalec	na	potovanju	sko-
zi	čas	pridobivanja	soli	odkrije	čisto	novo,	moderno	podzemno	doživetje,	
povezano	s	častitljivo	tradicijo	rudarstva.	Naslednja	velika	znamenitost	je	
visokogorska	 Hitlerjeva	 »rezidenca«	
Orlovo	 gnezdo	 (Kehlsteinhaus),	 ki	
je	 bil	 projekt	Martina	 Bormana.	 Do	
vznožja	 rezidence	 se	 bomo	 pripe-
ljali	 z	 lokalnim	 avtobusom,	 nato	 pa	
se	do	nje	dvignili	 z	 dvigalom.	Njena	
veličastna	 lokacija	 ponuja	 enkraten	
pogled	na	okoliške	vrhove	Alp.	
Po	ogledu	se	bomo	vrnili	v	dolino	in	
popoldne	bomo	naredili	še	krajši	po-
stanek.	Polni	novih	doživetij	se	bomo	
v	večernih	urah	vračali	proti	domu.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	prevoz	z	 lokalnim	avto-
busom	do	Orlovega	gnezda	in	dvigalo,	vstopnico	v	solni	rudnik,	turistično	
vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	14.	leta	10,00	€

Orlovo gnezdo in Kraljevo jezero
Datuma: 18.6., 3.9. 2022  Predviden program G, L
Vožnja	skozi	predor	Karavanke	 in	nadaljevanje	proti	Salzburgu.	Po	priho-
du	v	Nemčijo	si	bomo	v	narodnem	parku	Berchtesgaden	ogledali	številne	
naravne	 znamenitosti	 in	arhitekturne	dosežke.	Ena	 izmed	njih	 je	 visoko-
gorska	Hitlerjeva	»rezidenca«	Orlovo	gnezdo	(Kehlsteinhaus),	ki	je	bil	pro-
jekt	Martina	Bormana.	Do	vznožja	rezidence	se	bomo	pripeljali	z	lokalnim	
avtobusom,	nato	pa	se	do	nje	dvignili	z	dvigalom.	Njena	veličastna	lokacija	
ponuja	enkraten	pogled	na	vrhove	Alp.	Po	postanku	se	bomo	vrnili	v	do-
lino.	Vožnja	do	fjordsko	oblikovanega	Kraljevega	jezera	(Königsee),	ki	 leži	
ob	 vznožju	 slikovite	 gore	Watzmann.	 Postanek	 za	 sprehod	 ob	 jezeru	 bo	
priložnost	 za	 doživetje	 skladnosti	med	 naravo	 in	 kulturo.	 S	 panoramsko	
ladjico	se	bomo	zapeljali	do	cerkvice	sv.	Bartolomeja,	ki	so	jo	postavili	že	
leta	1134,	današnja	podoba	pa	izhaja	
iz	konca	17.	stoletja.	Čudovita	 lega	 je	
sem	 privabljala	 tudi	 bavarske	 kralje,	
ki	so	si	tu	postavili	eno	izmed	lovskih	
rezidenc.	Popoldne	se	bomo	odpravili	
še	do	najslavnejšega	turističnega	me-
steca	 tega	 območja,	 do	 Berchtesga-
dna.	 Krajši	 postanek	 bomo	 namenili	
za	sprehod	po	uličicah,	ki	jih	krasi	ču-
dovita	»alpska«	arhitektura.	Polni	no-
vih	doživetij	se	bomo	v	večernih	urah	
vračali	proti	domu.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	prevoz	z	 lokalnim	avto-
busom	do	Orlovega	gnezda	in	dvigalo,	vožnjo	z	ladjo	po	Kraljevem	jezeru,	
vodenje	in	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	14.	leta	7,00	€

Bavarski gradovi

Datuma:  30.4.-.1.5.,  Predviden program  G, L, Š*, D*, P*

 10.-11.9. 2022  
1. dan:	Peljali	se	bomo	do	Priena,	 je-
zera	 Chimsee.	 S	 panoramsko	 ladjico	
se	bomo	odpeljali	na	otok	Herrn,	kjer	
bomo	 obiskali	 prvi	 znameniti	 Ludvi-
kov	dvorec,	ki	naj	bi	bil	kar	najbolj	iz-
virna	 kopija	 francoskega	 Versaillesa.	
Sprehodili	 se	 bomo	 skozi	 razkošno	
opremljene	 sobane.	 Vožnja	 v	 Ettal,	
kjer	 si	 bomo	 ogledali	 cerkev	 ob	 be-
nediktinskem	samostanu.	V	bližnjem	
Linderhofu	 bomo	 lahko	 občudovali	
še	eno	mogočno	Ludvikovo	stvaritev.	

Dvorec	je	edini	projekt,	ki	ga	je	Ludvik	videl	dokončanega	in	je	ostal	nje-
gova	najljubša	rezidenca	vse	do	njegove	smrti.	Odhod	v	hotel,	nastanitev,	
večerja	v	bližnji	restavraciji	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zgodnjem	zajtrku	se	bomo	
odpeljali	 do	 gradu	 Neuschwanstein.	
Kralj	 ga	 je	 dal	 postaviti	na	 razgledni	
točki	 s	 prelepimi	 gorskimi	 motivi	 v	
ozadju.	 Ob	 razkošni	 grajski	 opremi	
nam	bo	zastajal	dih.	Na	nasprotnem	
bregu	pa	bomo	lahko	opazovali	grad	
Hohenechwangau,	 rojstni	 kraj	 no-
rega	kralja.	V	nadaljevanju	se	bomo	
zapeljali	do	vasice	Wies,	kjer	stoji	ena	
najlepših	rokokojskih	cerkva	v	Nem-
čiji.	Nadaljevanje	vožnje	v	Deželo	petih	jezer,	ki	leži	južno	od	Münchna,	po-
glede	pa	usmerja	na	čudovito	silhueto	Alp.	Odpeljali	se	bomo	v	vas	Berg,	
kjer	se	je	leta	1886	končalo	življenje	takrat	»norega«,	danes	pa	priljublje-
nega	kralja	Ludvika.	Sprehodili	se	bomo	do	spominske	kapele.	Sledi	vožnja	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.

Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	nočitev	z	zajtrkom	v	ho-
telu	3*	v	dvoposteljni	sobi,	večerjo	v	
restavraciji,	 zunanje	 oglede	 po	 pro-
gramu,	 vstopnino	 v	 vse	 tri	 gradove,	
vožnjo	 z	 ladjo	 po	 Kimskem	 jezeru,	
ogled	 cerkve	 Wies,	 turistično	 vode-
nje,	organizacijo	ter	ddv.

Možen popust: do	18.	l.	30,00	€
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	25,00	€
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Datuma: 27.4., 1.10. 2022  Predviden program G, L
Vožnja	 preko	 Avstrije	 v	 München,	

bavarsko	 pre-
stolnico.	 Ogled	
mestnega	 sre-
dišča	 in	 nekaj	

prostega	časa.	Za	krajši	čas	se	bomo	
pomudili	 še	 v	 Olimpijski	 vasi.	 Nato	
se	bomo	podali	na	ogled	tehniškega	
muzeja,	ki	je	največji	muzej	na	svetu	
na	področju	znanosti	in	tehnologije.	
Zbirka	nudi	navdih	 in	predstavlja	 iz-
jemno	izkušnjo	za	vse	 ljubitelje	teh-
nike,	tehnologije	in	znanosti.	V	popoldanskih	urah	slovo	od	mesta	in	vožnja	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.	
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	vstopnino	v	tehniški	mu-

zej,	zunanje	oglede	po	programu,	vo-
denje	in	organizacijo	izleta	ter	ddv.	
Možen popust: otroci	od	6.	do	16.	leta	
4,50	€
Možna doplačila vodniku na poti: 
razgledni	stolp:	11,00	€	na	osebo	(in-
dividualno)	oz.	8,00	€	na	osebo	(skupi-
na	vsaj	20	potnikov),	otroci	do	6.	leta	
gratis,	otroci	od	6.-16.	leta	7,00	€.

München
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Datum: 2.5. 2022  Predviden program  G, L
Po	 vožnji	 mimo	 Salzburga	 bomo	 prispeli	 na	 Bavarsko,	 naš	 cilj	 bo	 vas	
Brannenburg.	Tu	je	izhodišče	vzpona	na	1838	m	visoko	goro	Wendelstein.	
Leta	1910	je	med	vaščani	zaživela	ideja,	da	bi	goro	približali	obiskovalcem	
in	začel	se	je	projekt	izgradnje	železnice.	V	dveh	letih	je	800	delavcev	zgra-
dilo	skoraj	10	km	dolgo	progo,	ki	vodi	proti	vrhu.	Narediti	so	morali	7	tune-
lov,	8	galerij,	12	mostov	ter	številne	podporne	zidove.	Leta	1912	je	sledilo	
odprtje	železniške	povezave,	ki	še	danes	obratuje	in	tako	predstavlja	prvo	
in	tudi	najstarejšo	nemško	gorsko	železnico.	V	vasi	bomo	prestopili	na	vlak	
in	se	odpeljali	proti	vrhu.	Po	približno	30	min	vožnje	bomo	izstopili	na	višini	
1723	m	 (opomba:	do	vrha	gore	 je	 še	nekaj	malega	hoje).	Odprli	 se	nam	
bodo	razgledi	na	mogočne	alpske	vrhove,	 jezera	v	dolini	 in	ravnico,	ki	se	
nadaljuje	proti	Münchnu.	Lahko	se	bomo	sprehodili	do	kapelice	ali	se	okre-
pčali	v	gorski	restavraciji.	Po	krajšem	
postanku	se	bomo	v	dolino	spustili	z	
gondolo.	
Naslednji	cilj	bo	mesto	Kufstein,	ki	ga	
določa	mogočna	utrdba,	ki	se	razteza	
na	pečini	nad	reko	Inn.	Pod	utrdbo	je	
nastalo	pisano	srednjeveško	meste-
ce,	 ki	obiskovalca	očara	 s	 številnimi	
fasadami	 s	 freskami.	 Ogled,	 prosto	
in	nato	vožnja	proti	domu.	Prihod	je	
predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	programu,	vožnjo	z	vlakom	na	Wendelstein	
in	spust	z	gondolo,	vodenje	izleta,	organizacijo	ter	ddv.
Možna popusta: otroci	od	6.	do	17.	leta	8,50	€,	otroci	do	6.	leta	28,00	

Z vlakom na goro Wendelstein

Datum: 3.-4.9. 2022   Predviden program G, L, Š*, D*, P*  
1. dan:	 Odhod	 v	 jutranjih	 urah,	 vožnja	 do	 Freisinga,	 starega	 bavarskega	
škofijskega	mesta	ob	reki	Izar.	Mesto	je	bilo	v	srednjem	veku	pomembno	
kulturno	središče,	pomembno	vlogo	je	odigralo	tudi	v	zgodovini	Slovencev,	
saj	so	iz	tukajšnjega	samostana	prišli	Brižinski	spomeniki,	najstarejši	znani	
ohranjeni	zapisi	v	slovenščini.	Od	leta	973	dalje	so	bili	freisinški	škofje	po-
membni	zemljiški	gospodje	pri	nas,	zlasti	v	okolici	Škofje	Loke,	na	Dolenj-
skem	in	Koroškem.	Sprehod	po	mestu,	ki	ga	krasijo	lepa	rokokojska	pročelja	
in	ogled	najpomembnejših	znamenitosti.	V	mestu	Freising	se	nahaja	tudi	
najstarejša	še	delujoča	pivovarna	na	svetu,	Weihenstephan,	ki	so	jo	pred	
skoraj	1000	leti,	leta	1040,	ustanovili	benediktinski	menihi.	Ker	na	Bavar-
skem	ne	moremo	mimo	piva,	si	bomo	v	tem	času,	ravno	pred	Oktoberfe-
stom,	pivovarno	tudi	ogledali.	Po	ogledu	vožnja	v	München.	Skozi	Karlova	
vrata	se	bomo	podali	v	peš	cono,	sprehodili	 se	bomo	po	Kaufingerstras-
se,	mimo	glavnih	mestnih	stavb,	do	mestnega	trga	Marienplatz,	kjer	stoji	
mogočna	mestna	hiša.	Ogled	mestnega	središča	in	nekaj	prostega	časa.	V	
večernih	urah	vožnja	v	hotel,	namestitev	in	prenočitev.

München in Freising

2. dan:	 Po	 zajtrku	bo	možnost	 za	oglede	po	 lastni	 želji.	Možnost	ogleda	
tehniškega	muzeja,	 ki	 je	največji	muzej	na	 svetu	na	področju	 znanosti	 in	
tehnologije.	Ljubitelji	narave	boste	lahko	nekaj	ur	preživeli	v	odličnem	ži-
valskem	vrtu	Hellabrunn,	ljubitelji	umetnosti	obiskali	katero	od	Pinakotek,	
nogometni	navdušenci	pa	muzej	FC	Bayern	v	Allianz	Areni…	
Ob	cca	13.00	uri	se	bomo	skupaj	odpravili	do	predela	BMW	in	kompleksa	
Olimpijskega	parka.	Po	želji	 (doplačilo)	se	bomo	lahko	povzpeli	na	291	m	
visok	razgledni	stolp,	s	katerega	se	nam	bo	odprl	pogled	na	mesto	in	Olim-
pijski	park,	zgrajen	l.	1972	za	potrebe	Olimpijskih	iger.	Ustavili	se	bomo	tudi	
v	BMW	Weltu.	V	popoldanskih	urah	slovo	od	mesta	in	vožnja	proti	domu,	
kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vstopnino	in	voden	ogled	pivovarne,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	3*	
v	dvoposteljnih	sobah,	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	35,00	€
Okvirne cene možnih dodatnih vstopnin	(plačilo	na	licu	mesta)
tehniški	muzej		 	 14,00	€	odrasli		 4,50	€	otroci	(6-17.	let)
živalski	vrt		 	 15,00	€	odrasli		 6,00	€	otroci	(4-14.	let)
muzej	FC	Bayern		 12,00	€	odrasli		 6,00	€	otroci	(6-13.	let)
Pinakoteke		 	 1,00	€
vzpon	na	olimpijski	stolp:		 	
	 	 11,00	€	odrasli	 7,00	€	otroci	(6-16.	let),
	 	 	 8,00	€	skupina	nad	20	oseb,
	 	 gratis	 otroci	do	6.	leta
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Datuma: 29.6.-3.7.   Predviden program G, L, Š*, D*, P*  

 21.-25.10. 2022
1. dan: Odhod	v	večernih	urah.	Vožnja	skozi	Avstrijo	in	Nemčijo.
2. dan:	V	dopoldanskih	urah	bomo	prispeli	v	Potsdam,	ki	je	najbolj	cvetel	
v	18.	stol.	pod	vlado	Friderika	II.,	velikega	ljubitelja	umetnosti.	Zgraditi	je	
dal	veličastni	park	Sanssouci	z	mnogimi	palačami;	pravi	»pruski	Versailles«.	
Sprehodili	se	bomo	skozi	del	parka,	ki	ga	krasijo	paviljoni,	kipi,	vodnjaki	in	
vodometi,	jezerca	ter	monumentalne	palače	z	bogato	notranjščino.	
Vožnja	v	Berlin.	Nemška	prestolnica	je	kulturna	metropola	mednarodnega	
pomena,	žarišče	zgodovine,	a	tudi	kraj	mladosti,	trendov	in	svetovljanstva.	
Krožna	avtobusna	vožnja,	kjer	bomo	lahko	videli	Brandenburška	vrata	ali	
vrata	 miru,	 parlament	 Reichstag,	 ulico	 Unter	 den	 Linden,	 mestno	 hišo	
(Rotes	 Rathaus),	 Aleksandrov	 trg	 s	 365	m	 visokim	 televizijskim	 stolpom,	
univerzo	 ter	 katedralo.	Vožnja	v	hotel	 in	namestitev,	popoldan	pa	bomo	
postali	pri	ostankih	berlinskega	zidu,	ki	 je	nekoč	delil	mesto	na	dva	dela.	
Prosto	za	večerjo	na	Potsdamer	platzu,	kjer	so	na	voljo	številne	restavracije	
in	kavarne	…	Povratek	v	hotel	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	bomo	nadaljevali	z	ogledi	prestolnice.	Videli	bomo	Kur-
fürstendamm,	Spominsko	cerkev,	Evropa	center,	znano	trgovsko	hišo	Ka-
DeWe	ter	 razvpito	železniško	postajo	ZOO.	Ustavili	 se	bomo	na	prehodu	
Checkpoint	Charlie,	 videli	bomo	znameniti	Otok	muzejev	 (Museuminsel),	
kjer	je	svoj	dom	našlo	pet	različnih	muzejev,	med	njimi	pa	tudi	Pergamonski	
muzej	z	odličnimi	antičnimi	zbirkami.	Prosto	popoldan	za	samostojno	razi-
skovanje	mesta.	Zvečer	povratek	v	hotel	in	prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	saško	prestolnico	Dresden,	ki	jo	imenujejo	tudi	
Firence	ob	Labi.	Mesto	slovi	po	številnih	muzejih	in	umetnostnih	spomeni-
kih.	Čeprav	 je	bila	večina	mesta	uničena	med	bombardiranjem	februarja	
1945,	se	je	mesto	dvignilo	iz	pepela.	Po	ogledih	nekaj	prostega	časa	in	nato	
vožnja	proti	domu	preko	Nemčije…
5. dan:	…	in	Avstrije,	kamor	bomo	predvidoma	prispeli	v	zgodnjih	jutranjih	
urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom	na	omenjeni	relaciji,	dve	
nočitvi	z	zajtrkom	v	dvoposteljnih	sobah	v	hotelu	turistične	kategorije,	zu-
nanje	oglede	po	programu,	turistično	vodstvo,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	70,00	€
Obvezno doplačilo v Berlinu: vozovnica	mestnega	prometa:	približno	3,00	
€	na	vožnjo	ali	približno	9,00	€	za	dnevno	vozovnico.
Okvirne cene vstopnin v Berlinu:
vstopnina	na	televizijski	stolp:	približno	22,50	€,
vstopnina	v	muzej	Checkpoint	Charlie	(Mauermuseum):	približno	14,50	€,
vstopnina	v	muzeje	na	Otoku	muzejev:	približno	19,00	€	za	vseh	pet	muze-
jev	ali	približno	12,00	€	za	vsak	posamezni	muzej.

Berlin, Potsdam in DresdenZugspitze in Garmisch-Partenkirchen
Datum: 2.- 3.7. 2022   Predviden program G, L, Š*, D*, P*  
1. dan:	Odhod	v	jutranjih	urah	in	vožnja	preko	Avstrije	do	Bavarske,	v	idilič-
ni	Garmisch	–	Partenkirchen.	Znano	zimsko	športno	središče	leži	pod	vnož-
jem	najvišje	nemške	gore	Zugspitze.	Tu	vsako	leto	prvega	januarja	poteka	
tekma	 smučarskih	 skakalcev	 v	 sklopu	Novoletne	 turneje,	 tu	 je	prizorišče	
smuka	v	alpskem	smučanju	na	progi	Kandahar,	tu	je	Tina	Maze	postala	sve-
tovna	prvakinja	 v	 veleslalomu…	Postanek	ob	 vznožju	 snežnega	 stadiona.	
Od	tu	se	bomo	peš	podali	do	čudovite	soteske	Partnach,	ki	je	ena	najlep-
ših	naravnih	znamenitosti	v	okolici	Garmisch-Partenkirchna.	Za	turizem	je	
bila	odprta	leta	1912	in	je	razglašena	za	naravni	spomenik.	Do	soteske	nas	
loči	približno	2	km	oziroma	cca	25	minut	hoje.	Za	doplačilo	(na	licu	mesta)	
je	možen	prevoz	s	kočijo.	Vstopili	bomo	v	700	metrov	dolgo	dih	jemajočo	
sotesko,	ki	jo	obdajajo	strme	previsne	stene	in	sledili	mogočnemu	bučanju	
reke.	Nepozabno	doživetje	narave!	Po	ogledu	se	bomo	peš	 (ali	po	želji	 s	
kočijo)	vrnili	do	avtobusa.	Garmisch-Partenkirchen	sta	bili	nekoč	dve	vasici,	
zato	sta	tam	še	danes	dve	mestni	središči.	Obe	mestni	jedri	krasijo	hiše	v	
alpskem	stilu	s	čudovitimi	fasadnimi	freskami,	v	obeh	bomo	našli	značilni	
bavarski	utrip.	Ogled	in	nekaj	prostega	časa.	V	večernih	urah	vožnja	do	ho-
tela	v	okolici	in	namestitev.	Večerja	in	prenočitev.

2. dan:	 Po	 zajtrku	 vožnja	 do	 vznožja	 najvišje	 nemške	 gore	 Zugspitze.	 Tu	
se	bomo	presedli	 na	 vlak	 in	 se	 skozi	 številne	 tunele	pripeljali	 na	 višino	
2.600	m,	do	končne	železniške	postaje,	kjer	je	tudi	razgledna	ploščad	na	le-
deniku	Schneeferner.	Tukaj	bomo	prestopili	na	gondolo	in	se	nad	ledenikom	
pripeljali	na	vrh	gore.	Privoščili	si	bomo	postanek	za	uživanje	v	čudovitem	
razgledu	na	nemške,	avstrijske,	švicarske	 in	celo	 italijanske	vrhove,	doline	
in	jezera.	V	gorski	restavraciji	se	bomo	lahko	tudi	okrepčali	ali	se	sprehodili	
po	okolici.	V	dolino	se	bomo	spustili	z	novo	gondolo,	ki	je	bila	dokončana	ob	
koncu	leta	2017.	Vožnja	v	Avstrijo,	do	tirolske	prestolnice	Innsbruck.	Ljudska	
pesem	ga	označuje	s	»čudovitim	alpskim	mestecem«	in	če	opazujemo	staro	
mestno	jedro	skupaj	z	mogočnimi	dvatisočaki	v	ozadju,	se	lahko	prepriča-
mo,	da	je	to	res.	Kljub	temu,	da	je	mestece	preraslo	v	mesto	in	pomembno	
športno	središče,	je	še	vedno	ohranilo	velik	del	svojega	»cesarskega«	duha.	
Sprehodili	se	bomo	po	mestnih	ulicah	z	bogatimi	meščanskimi	hišami,	videli	
slavno	»Zlato	strešico«,	katedralo	sv.	Janeza	in	Hofbug.	Nekaj	prostega	časa,	
nato	vožnja	proti	domu,	kamor	je	prihod	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vožnjo	z	vlakom	in	gondolo	na	Zugspitze,	povratek	z	gondolo	v	dolino,	
vstopnino	v	sotesko	Partnachklamm,	polpenzion	v	hotelu	3*	v	dvopostelj-
nih	sobah,	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna popusta: otroci	do	15.	leta	25,00	€,	
otroci	od	16.	do	18.	leta	10,00	€
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	40,00	€
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Saška; Dresden in 
Narodni park Saška Švica

Nürnberg in Rothenburg

München, Passau in Sveta noč

Datum: 10.-11.12. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	 Vožnja	 preko	 Avstrije	 do	 Münchna.	 Avtobusni	 ogled	 širšega	
mestnega	središča,	videli	bomo	kompleks	Olimpijskega	parka,	po	želji	(do-
plačilo)	se	bomo	lahko	povzpeli	na	291	m	visok	razgledni	stolp,	s	katerega	
se	nam	bo	odprl	pogled	na	mesto	 in	Olimpijski	park.	Ustavili	 se	bomo	v	
BMW	Weltu,	nato	pa	sledi	odhod	v	mestno	središče.	Skozi	Karlova	vrata	
se	bomo	podali	v	peš	cono,	sprehodili	se	bomo	po	Kaufingerstrasse,	mimo	
glavnih	mestnih	stavb,	do	mestnega	trga	Marienplatz,	kjer	stoji	mogočna	
mestna	hiša.	Prosto	za	obisk	božičnega	sejma.	V	večernih	urah	odhod	v	ho-
tel	 na	 področju	Münchna,	 namestitev	
in	prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	
Passau.	 Kraj,	 na	meji	med	Nemčijo	 in	
Avstrijo,	 je	močno	 povezan	 s	 številko	
tri!	Tri	reke;	Donava,	Inn	in	Ilz	priteče-
jo	 iz	 treh	 strani	 in	 se	 stekajo	 v	eno,	 v	
Donavo.	Passau	leži	med	tremi	evrop-
skimi	državami;	Nemčijo,	Češko	 in	Av-
strijo,	 trije	 zvoniki	mogočnih	 katedral	
dominirajo	nad	mestom.	Ogled	mesta	
in	prosto	za	obisk	božičnega	sejma.	Vožnja	v	Avstrijo	do	vasice	Oberndorf	
pri	Salzburgu.	V	vaški	cerkvici	je	bila	na	sveti	večer	leta	1818	prvič	zaigrana	
najslavnejša	božična	pesem	»SVETA	NOČ,	BLAŽENA	NOČ«.	Po	ogledu	vo-
žnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	3*	v	dvoposteljnih	sobah,	vodenje,	
organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	35,00	€

Datum: 8.-11.9. 2022  Predviden program G, L, Š*, D*, P*  
1. dan: Peljali	se	bomo	preko	mejnega	prehoda	Karavanke	ter	naprej	preko	
Avstrije	v	Nemčijo.	Postanek	v	Regensburgu,	ki	je	staro,	čudovito	ohranje-
no	bavarsko	mesto.	Njegova	lega	na	obrežjih	reke	Donave	je	bil	eden	od	
povodov,	da	 je	skozi	več	tisočletno	zgodovino	ohranjal	pomemben	vpliv.	
Obrežji	Donave	še	vedno	povezuje	najstarejši	nemški	kamniti	most.	Posta-
nek	za	ogled,	nato	nadaljevanje	vožnje	v	Dresden,	namestitev,	večerja	 in	
prenočitev.

2. dan:	 Po	 zajtrku	 vožnja	 do	 dvorca	
Moritzburg,	 ki	 leži	 sredi	 privlačne	 je-
zerske	pokrajine	in	velja	za	biser	saške-
ga	baroka.	Ogled	bogato	okrašenih	so-
ban	nas	bo	popeljal	nazaj	v	čase	enega	
najbolj	 razkošnih	 in	 lahkoživih	 evrop-
skih	 dvorov.	 Grad	 je	 služil	 tudi	 kot	
lokacija	 za	 snemanje	 nemške	 filmske	
različice	 Pepelke.	 Po	 ogledu	 vožnja	 v	
Meissen,	ki	slovi	po	porcelanski	manu-
fakturi,	saj	je	bila	tu	ustanovljena	prva	

tovarna	porcelana	v	Evropi.	Skozi	odlično	ohranjeno	staro	mestno	jedro	se	
bomo	povzpeli	na	Albrechtsburg,	kjer	so	nekoč	bivali	saški	vojvode.	Z	gradu	
se	odpira	lep	razgled	na	reko	Labo	in	mesto.	Nekaj	prostega	časa.	Po	želji	
možnost	 samostojnega	ogleda	 tovarne	porcelana	 (doplačilo	predvidoma	
10,00	€).	Povratek	v	hotel,	večerja	in	prenočitev.
3. dan: Po	zajtrku	vožnja	do	mesta	Pirna.	Tu	se	bomo	vkrcali	na	ladjo	in	za-
pluli	po	reki	Labi.	Lahko	bomo	opazovali	vasice,	ki	so	se	ugnezdile	ob	rečni	
strugi,	nad	njimi	pa	se	dvigujejo	mogočne	stene.	Videli	bomo	tudi	slavni	
most	Bastei	Brücke,	ki	velja	za	prvo	evropsko	atrakcijo,	ki	je	bila	zgrajena	
z	namenom	privabljati	 številne	 turiste.	Glavna	 znamenitost	mostu	 je,	da	
povezuje	stoječe	skale	med	sabo	in	omogoča	sprehod	med	njimi	ter	pog-
led	v	globino.	Plovbo	bomo	po	dveh	urah	končali	v	mestu	Königstein,	kjer	
bomo	lahko	videli	mogočno	trdnjavo,	ki	je	pomemben	spomenik	v	evropski	
arhitekturni	zgodovini,	nahaja	pa	se	245	m	nad	reko.	Vožnja	v	Bastein	 in	
prosto	za	sprehod	po	mostu	in	okolici.	Nato	vožnja	do	saškega	pivovarske-
ga	ponosa	–	tovarne	Radeberger,	kjer	bomo	imeli	voden	ogled	pivovarne	z	
degustacijo.	Povratek	v	hotel,	večerja	in	prenočitev.
4. dan: Po	zajtrku	ogled	Dresdna.	Sa-
ška	 prestolnica,	 ki	 jo	 imenujejo	 tudi	
Firence	ob	Labi,	slovi	po	številnih	mu-
zejih	in	umetnostnih	spomenikih.	Po-
dali	se	bomo	v	baročni	Zwinger,	ki	 je	
bil	največji	ponos	saškega	vladarja	Av-
gusta	Močnega.	Del	prostrane	zgrad-
be	 je	 Nimfeum	 z	 odličnim	 kiparskim	
okrasjem.	Sledi	sprehod	do	Gemälde-
galerie,	 ki	 hrani	 neprecenljive	 zbirke	
slik	vseh	pomembnejših	evropskih	šol	
(po	želji	ogled).	O	znanju	restavratorjev	se	bomo	lahko	prepričali	med	obi-
skom	Frauenkirche,	ki	so	jo	na	novo	pozidali	iz	povojnih	ruševin.	Nadaljevali	
bomo	 tudi	mimo	Fürstenganga	 in	 čez	Theaterplatz	 s	 Semperjevo	opero.	
Sledi	ogled	katoliške	Hofkirche,	ki	odraža	tesno	povezanost	med	cerkvijo	in	
kraljevo	družino.	V	zgodnjih	popoldanskih	urah	slovo	od	mesta	in	vožnja	z	
vmesnimi	postanki	proti	domu.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	tri	polpenzione	v	hotelu	
3*	v	dvoposteljni	sobi,	zunanje	oglede	po	programu,	vstopnino	in	lokalno	
vodenje	 v	 gradu	Moritzburg,	 vstopnino	 in	 voden	ogled	pivovarne	Rade-
berger	z	degustacijo,	vožnjo	z	ladjo	na	relaciji	Pirna	–	Königstein,	turistično	
vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	85,00	€

Datum: 17.-18.12. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	 Vožnja	 v	 smeri	 Salzburga	 in	Münchna	 do	Nürnberga.	 Najprej	 se	
bomo	ustavili	 v	 salonu	nürnberških	medenjakov	 in	spoznavali	 ter	okušali	
skrivnosti	te	praznične	slaščice.	Sledi	vožnja	v	mestno	jedro	in	ogled,		po-
stanek	 bomo	 naredili	 tudi	 ob	 hiši	 najslavnejšega	 meščana,	 renesančne-
ga	slikarja	Albrechta	Durerja.	Pozno	popoldne	 in	večer	bosta	namenjena	
obisku	znamenitega	nürnberškega	božičnega	sejma,	ki	slovi	kot	največji	in	
najprivlačnejši	v	Nemčiji.	Bogata	božična	tradicija	sega	v	leto	1628.	Prosto	
in	nato	vožnja	v	hotel,	nastanitev	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	Rothenburg	ob	der	Tauber,	ki	je	naj-
slavnejše	mesto	ob	Romantični	in	Grajski	cesti.	Sprehodili	se	bomo	preko	
trga,	ki	ga	obdajajo	pisana,	poslikana	in	praznično	okrašena	pročelja	me-
ščanskih	stavb.	Postanek	bomo	lahko	naredili	v	Božičnem	muzeju,	kjer	hra-
nijo	bogato	zbirko	božičnih	okraskov	in	figuric	za	jaslice,	predstavljena	pa	
je	tudi	zgodovina	praznovanja	božiča	 in	novega	 leta.	Po	ogledu	se	bomo	
ustavili	še	na	pisanem	božičnem	sejmu.	Vožnja	v	Dinkelsbühl,	kjer	je	za	ob-
zidji	stisnjen	očarljiv	srednjeveški	svet	sprehajališč,	stopnišč,	obokanih	hod-
nikov,	vsemu	pa	dajejo	pečat	slikovite	hiše	s	tramovi	na	pročeljih.	Vožnja	
proti	domu,	prihod	je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	obisk	božičnih	sejmov	v	Nürnbergu	in	Rothenburgu,	obisk	salona	nür-
nberških	medenjakov	in	pokušino,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	turistične	
kategorije	v	dvoposteljni	sobi,	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možni doplačili: enoposteljna	soba	25,00	€,	
vstopnina	v	Božični	muzej	5,00	€
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Strasbourg, Verdun in 
vinorodna Alzacija

Datum: 3.-4.12. 2022  Predviden program G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	Odhod	avtobusa	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Vožnja	v	smeri	Salzburga	
in	Münchna	do	Augsburga,	ki	je	tretje	največje	bavarsko	mesto.	Že	Rimlja-
nom,	ki	so	ga	ustanovili	 leta	15	pr.n.št.,	 je	bil	tako	všeč,	da	je	po	ustano-
vitelju,	 rimskemu	cesarju	Augustusu,	dobil	 celo	 ime.	Ob	obisku	 se	bomo	
sprehodili	mimo	renesančne	mestne	hiše,	videli	bomo	katedralo,	škofovsko	
palačo,	bogate	meščanske	hiše,	postanek	bomo	naredili	tudi	v	predelu	Fug-
gerei	–	v	»mestu	v	mestu«.	Predel	predstavlja	najstarejši	projekt	socialnih	
stanovanj	na	svetu.	1516	ga	je	dal	za	revno	delavsko	katoliško	prebivalstvo	
zgraditi	bogat	meščan,	bankir,	Jakob	Fugger.	Skoraj	nespremenjeno	je	osta-
lo	do	danes,	kjer	še	vedno	bivajo	meščani,	seveda	pod	istimi	pogoji	in	pra-
vili	kot	pred	skoraj	500	leti.	V	Augsburgu	vsako	leto	poteka	božični	sejem,	
ki	velja	za	enega	najlepših	v	Nemčiji.	Čarobna	»Pravljična	cesta«	vsako	leto	
pripoveduje	nove	zgodbe	in	pričara	pravljično	božično	vzdušje.	Vsak	petek,	
soboto	in	nedeljo	pa	se	ob	18.00	uri	odvija	»Angelska	igra«,	v	kateri	se	23	
angelov	prikaže	na	čudoviti	kulisi	mestne	hiše.	Ob	približno	19.00	uri	slovo	
od	mesta	in	vožnja	v	hotel	v	okolici	Stuttgarta.	Nastanitev	in	prenočitev.

Stuttgart in Augsburg, 
čudovita božična sejma

2. dan: Zajtrk.	Stuttgart	je	med	drugim	avtomobilsko	mesto,	tu	sta	sedež	
Mercedes	–	Benza	in	Porscheja.	Zato	si	bomo	vzeli	nekaj	časa	za	ogled	sve-
ta	 jeklenih	konjičkov	in	sicer	si	bomo	ogledali	muzej	Mercedes	–	Benz.	V	
muzeju,	ki	prikazuje	zgodovino	podjetja,	ki	ga	je	v	letu	1886	ustanovil	Carl	
Benz,	je	na	voljo	več	kot	160	jeklenih	konjičkov	vseh	vrst,	od	najstarejših	
vozil,	 dirkalnikov	do	 futurističnih	 razvojnih	modelov.	Po	ogledu	 se	bomo	
odpravili	 v	mestno	 središče.	 Tu	 vsako	 leto	poteka	eden	najlepših	 in	naj-
starejših	božičnih	sejmov	v	Evropi,	saj	 ima	že	več	kot	300	letno	tradicijo.	
Mestna	hiša	se	vsako	leto	spremeni	v	velik	adventni	koledar.	Vsak	dan	od	
prvega	decembra	dalje	odprejo	okence	z	grbom	ene	izmed	23	mestnih	če-
trti.	Mesto	je	praznično	okrašeno,	lične	stojnice	ponujajo	čudovite	izdelke	
in	božične	okraske,	vsako	leto	priredijo	tudi	srednjeveško	antično	tržnico.	V	
adventnem	času	se	tu	odvija	preko	60	nastopov	različnih	glasbenih	skupin,	
ki	dopolnijo	bogato	adventno	ponudbo.	Prosto	za	ogled.	V	popoldanskem	
času	vožnja	proti	domu,	prihod	je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	obisk	božičnih	sejmov	v	Augsburgu	in	Stuttgartu,	vstopnino	v	muzej	
Mercedes-Benz,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	3*	v	dvoposteljni	sobi,	vo-
denje,	organizacijo	ter	ddv.
Možni popusti: 	otroci	do	14.	leta	9,00	€,	otroci	
od	15.	do	17.	leta	in	odrasli	nad	60	let	4,00	€
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	30,00	€

Datum: 22.-25.9. 2022  Predviden program  G, L, Š*, D*, P*            
1. dan:	 Odhod	 v	 zelo	 zgodnjih	 jut-
ranjih	 urah	 in	 vožnja	 preko	 Avstri-
je	 in	 Nemčije	 do	 Francije.	 Prihod	 v	
Strasbourg,	 čigar	 mestni	 čar	 izvira	
iz	 nečesa,	 kar	 je	 dolgo	 bilo	 njegovo	
prekletstvo;	 to	 je	 lega	 na	meji	 med	
Nemčijo	 in	 Francijo,	 ki	 sta	 se	 nekoč	
krvavo	 vojskovali.	 Mesto;	 za	 Fran-
coze	 Strasbourg,	 za	 Nemce	 Strass-
burg,	s	svojo	stolnico	z	daleč	vidnim	
stolpom	 in	 nanizanimi	 meščanskimi	
hišami	starega	dela,	nas	bo	očaralo.	

Ta	dan	si	bomo	ogledali	predel	palač	Evropske	skupnosti.	Videli	bomo	im-
pozantni	stavbi	Evropskega	sveta,	Palačo	človekovih	pravic	ter	imeli	voden	
ogled	Evropskega	sveta.	V	večernih	urah	namestitev	v	hotelu,	večerja	 in	
prenočitev.
2. dan: Zajtrk	 in	 nato	 vožnja	 v	 Verdun.	 Dan	 bo	 namenjen	
spominu	na	prvo	svetovno	vojno.	Mesto	 in	utrdbe	v	okoli-
ci	Verduna	so	bile	eden	glavnih	ciljev	nemške	vojske	v	letu	
1916.	Pod	mestom	se	nahaja	podzemna	utrdba,	ki	so	jo	zgra-
dili	v	letih	1886	–	1893	in	je	predstavljala	pomembno	vlogo	v	
času	znamenite	bitke	pri	Verdunu.	V	7	kilometrih	podzemnih	
tunelov	najdemo	pekarno,	bolnico,	kuhinjo…,	skratka	pravo	
mesto	 pod	 mestom,	 kar	 je	 predstavljalo	 dobro	 zatočišče	
francoskim	vojakom,	ki	so	prihajali	s	fronte,	pa	tudi	številnim	
civilistom.	Po	ogledu	vožnja	do	kostnice	v	Douaumontu.	Ko-
stnica	je	spomenik,	v	katerem	so	posmrtni	ostanki	vojakov,	
ki	so	padli	na	bojiščih	v	okolici	Verduna.	Ogled	in	nato	povra-
tek	do	hotela,	večerja	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	na	ogled	slikovitih	alza-
ških	vasic,	ki	ležijo	ob	slavni	alzaški	vinski	cesti.	Vse	se	odli-
kujejo	z	lego	med	vinogradi,	predalčno	gradnjo	in	barvitimi	
pročelji.	Najprej	se	bomo	odpeljali	do	gradu	Haut	Koenigsbo-
urg,	ki	kraljuje	nad	alzaško	vinorodno	pokrajino	in	je	ena	glavnih	znameni-
tosti	regije.	Videli	bomo	slikoviti	vasici	Riquewihr,	ki	slovi	kot	ena	najlepših	
francoskih	vasic	 in	Ribeauville.	Njihovo	 lepoto	 in	očarljivost	 je	 težko	opi-
sati,	potrebno	jo	je	doživeti.	Odpeljali	se	bomo	tudi	v	Colmar,	ki	je	tipično	
alzaško	mesto	obdano	z	vinogradi	in	je	
središče	pridelave	alzaških	vin.	Predel,	
ki	ga	prečkajo	kanali	reke	Lauch	(včasih	
mesarska,	 strojarska	 in	 ribiška	 četrt),	
se	zdaj	imenuje	male	Benetke	(la	petite	
Venise).	Vrnitev	v	hotel,	večerja	in	pre-
nočitev.
4. dan:	 Po	 zajtrku	 ogled	 Strasbourga.	
Sprehodili	 se	bomo	po	Le	Petite	Fran-
ce	(Mali	Franciji),	starem	delu	mesta	in	
naprej	mimo	 protestantske	 cerkve	 sv.	
Tomaža	do	katedrale.	Nekaj	prostega	časa,	
nato	pa	se	bomo	v	zgodnjih	popoldanskih	urah	začeli	vračati	proti	domu.	
Vožnja	preko	Nemčije	in	Avstrije	v	Slovenijo.	Prihod	je	predviden	v	nočnih	
urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	tri	nočitve	z	zajtrkom	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	
sobi,	tri	večerje	(pijača	za	doplačilo),	vstopnino	v	grad	Haut	Koenigsbourg,	
vstopnino	v	Citadello	v	Verdunu,	vstopnino	v	kostnico,	turistično	vodenje	
izleta,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	99,00	€
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Provansa in Azurna obala
Datum: 22.-26.6. 2022  Predviden program        G, L, Š*, D*
1. dan: Odhod	turističnega	avtobusa	v	večernih	urah	in	vožnja	z	vmesnimi	
postanki	čez	Italijo	proti	Genovi	in	naprej	proti	Franciji.

2. dan:	Zjutraj	prihod	v	kneževino	Mo-
nako,	 drugo	 najmanjšo	 državico	 na	
svetu.	 Sprehod	po	mestu,	 kjer	bomo	
videli	 knežjo	palačo	 in	obiskali	Ocea-
nografski	muzej.	 Našo	 pot	 bomo	na-
daljevali	mimo	Nice.	Vožnja	 s	krajšim	
postankom	skozi	Cannes,	naprej	v	St.	
Tropez	in	dalje	proti	Aix	en	Provencu.	
Namestitev	v	hotelu	in	prenočitev.
3. dan:	 Po	 zajtrku	 si	 bomo	 ogledali	
mesto	 slavnega	 impresionističnega	

slikarja	 Cezanna,	 mesto	 vodnjakov	 in	 platan,	 nato	 vožnja	 mimo	 Arlesa	
(sprehod	 po	mestu)	 v	 Cabrières-d’Avignon,	 kjer	 bomo	 postali	 v	muzeju	
sivke.	Njen	opojni	vonj	 je	svoj	osvajalski	pohod	začel	že	v	antičnih	časih.	
Danes	sivko	najdemo	na	policah	kopalnic	in	v	številnih	kuhinjah.	

Kasneje	bomo	občudovali	mogočne	ostanke	rimskega	akvadukta	Pont	du	
Gard,	50	kilometrov	dolgega	sistema,	zgrajenega	v	prvem	stoletju	našega	
štetja!	V	Avignonu	bomo	videli	zna-
meniti	 most	 čez	 Rono	 in	 se	 naučili	
francosko	pesem	iz	15.	stoletja,	Sur	
le	Pont	d’	Avignon.	Videli	bomo	pa-
peško	palačo,	saj	 je	 leta	1309	 fran-
coski	papež	Klemen	V.	sedež	iz	Rima	
prenesel	prav	v	Avignon.	Povratek	v	
hotel	in	prenočitev.
4. dan:	 Po	 zajtrku	vožnja	proti	 sre-
dnjeveškemu	 Ezu,	 ki	 kot	 orlovo	
gnezdo	ždi	na	kamnitem	vrhu	peči-
ne	nad	Sredozemskim	morjem.	Obiskali	bomo	tovarno	in	muzej	parfumov.	
Eze	je	že	več	stoletij	ena	od	prestolnic	parfumske	industrije.	Vožnja	z	vme-
snimi	postanki	proti	domu.
5. dan:	Prihod	domov	je	predviden	v	zgodnjih	jutranjih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dve	nočitvi	z	zajtrkom	v	
dvoposteljnih	sobah	v	hotelu	turistične	kategorije,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	v	Oceanografski	muzej	v	Monacu,	vstop-
nino	 v	muzej	 sivke,	 vstopnino	 za	 ogled	 Pont	 du	Gard,	
ogled	tovarne	in	muzeja	parfumov	v	mestu	Eze,	turistič-
no	vodstvo,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	80,00	€

Datum: 22.-26.10. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	popoldanskih	urah	 in	 vožnja	 z	 vmesnimi	postanki	 skozi	
Avstrijo	in	Nemčijo	v	Francijo.
2. dan:	Prihod	v	Pariz	v	jutranjih	urah.	Najprej	krožna	vožnja	mimo	glavnih	

mestnih	 znamenitosti;	 videli	 bomo	
Elizejske	 poljane,	 Slavolok	 zmage,	
Obelisk	 Luksor,	 Eifflov	 stolp,	 Dom	
des	 Invalides,	 palačo	 Orsaj,	 Louvre…	
Vožnja	v	hotel,	namestitev.	Popoldan	
se	bomo	v	mesto	podali	s	podzemno	
železnico…	Sprehodili	se	bomo	po	La-
tinski	četrti.	Prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	podali	na	
raziskovanje	 mestnih	 znamenitosti;	
lahko	 se	 bomo	 povzpeli	 na	 Eifflov	

stolp,	 od	 koder	 se	 nam	 bo	 odprl	 pogled	 na	 večmilijonsko	mesto.	 Videli	
bomo	najznamenitejše	stavbe,	ki	že	stoletja	krasijo	Pariz.	Verjetno	je	naj-
bolj	znana	gotska	katedrala	Notre	Dame,	videli	bomo	tudi	muzej	Louvre,	
slavolok	 zmage,	 Elizejske	 poljane,	mestno	 hišo	 ter	 Les	 Invalides,	 kjer	 se	
nahaja	Napoleonova	 grobnica.	 Proti	 večeru	 se	 bomo	 sprehodili	 po	 boe-
mskem	Montmartru,	zbirališču	umetnikov,	kjer	kraljuje	tudi	Bela	golobica.	
Možnost	obiska	kabaretne	predstave.	Prenočitev.
4. dan:	 Po	 zajtrku	 prosto	 dopoldne	 za	 samostojne	 oglede	 ali	 izlet	 v	 Di-
sneyland	z	vlakom.	Tukaj	nas	bo	sprejela	vesela	družba	Miki	Miške!	Za	ves	
dan	bomo	zapustili	resnični	svet	in	se	podali	v	pravljično	deželo	ilustratorja	
Walta	Disneya.	Vsem	ostalim	pa	priporočamo	obisk	muzeja	 Louvre,	 kjer	
je	 v	 sedmih	 oddelkih	 shranjenih	 oko-
li	 400.000	 umetnostnih	 zakladov;	 od	
starega	 Egipta,	 starega	 Vzhoda	 in	 is-
lamske	umetnosti,	grške,	rimske	in	et-
ruščanske	antike	ter	seveda	slikarstva.	
Pariz	z	drugačne	perspektive	pa	lahko	
doživimo	tudi	med	vožnjo	z	 ladjico	po	
Seni.	Za	ljubitelje	tehnike	priporočamo	
obisk	letalskega	muzeja	v	Le	Bourgetu,	
kjer	je	na	ogled	več	kot	150	vrst	letal,	
med	 drugim	 tudi	 Spitfire	 in	 prototip	
Concorda.	Zvečer	slovo	od	francoske	prestolnice	in	vožnja	preko	Nemčije	…
5. dan:	…	in	Avstrije	proti	domu,	kamor	bomo	predvidoma	prispeli	v	opol-
danskih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dve	nočitvi	z	zajtrkom	v	
dvoposteljnih	sobah	v	hotelu	turistične	kategorije,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	turistično	vodstvo,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	80,00	€
Obvezno doplačilo v Parizu: vozovnica	mestnega	prometa:	
	 približno	1,90	€	na	vožnjo

Okvirne cene vstopnin v Parizu:
vstopnina	v	muzej	Louvre:		 približno		 17,00	€
obisk	kabaretne	predstave:		 približno	100,00	€
vožnja	z	ladjico	po	Seni:		 približno		 17,00	€
vstopnina	na	Eiflov	stolp:	
vstopnica	do	vrha		 približno		 26,00	€
Rer	(vlak)	v	Disneyland:		 približno		 16,00	€
vstopnina	v	Disneyland:		 približno		 99,00	€
vstopnina	v	letalski	muzej	
v	Le	Bourgetu:	 približno		 16,00	€

Pariz, romantično mesto
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Savojske Alpe, Savoja

nek	v	eni	od	sirarn	za	pokušino	odličnih	savojskih	sirov.	V	poznih	popoldan-
skih	urah	bomo	nadaljevali	vožnjo	v	smeri	proti	Chamonixu.	Namestitev	v	
hotelu,	večerja	v	bližnji	restavraciji	in	prenočitev.

3. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	Chamonix,	od	koder	se	bomo	z	zobato	železni-
co	dvignili	nad	ledenik	Mer	de	Glace,	do	Montenversa	na	višini	1.913	me-
trov.	Le	v	dvajsetih	minutah	vlak,	ki	bi	mu	lahko	rekli	skoraj	muzejski,	skozi	
številne	tunele	in	preko	152	viaduktov	premaga	kar	1000	metrov	višinske	
razlike	in	že	se	nahajamo	v	osupljivem	
svetu	visokogorskega	ledenega	sveta.	
Ledenik	Mer	de	Glace	se	nahaja	na	se-
vernem	pobočju	masiva	Mont	Blanc.	S	
svojo	dolžino	7,5	 km	 je	 drugi	 najdalj-
ši	 ledenik	v	Alpah.	Z	razgledne	terase	
nam	bo	ledenik	kot	na	dlani.	Z	gondolo	
se	 bomo	 spustili	 do	 samega	 ledenika	
in	tako	rekoč	vstopili	vanj.	Sprehod	po	
ledeni	jami,	kjer	nas	bodo	pričakale	iz	
ledu	izklesane	skulpture.	
Po	ogledu	povratek	z	gondolo	na	Mon-
tenvers	 in	nato	povratek	z	vlakom	v	Chamonix.	V	Chamonixu,	prestolnici	
svetovnega	alpinizma,	še	nekaj	časa	za	sprehod	po	mestecu,	zadnje	nakupe	
spominkov,	morebitno	kosilo…	Nato	vožnja	skozi	tunel	Mont	Blanc	v	Italijo.	
Po	dolini	Aoste	in	nato	mimo	Milana	in	Benetk	vožnja	proti	domu,	kamor	
bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dve	nočitvi	z	zajtrkom	v	
hotelih	3*	v	dvoposteljni	sobi	(Ibis	ali	podobno),	dve	večerji	v	restavraciji	
(3-hodni	menu,	 pijača	 za	 doplačilo),	 turistično	 takso,	 zunanje	 oglede	 po	
programu,	ogled	muzeja	Opinel,	vstopnino	in	voden	ogled	gradu	Menthon	
Saint	Bernard,	degustacijo	Genepija,	degustacijo	sirov,	prevoz	z	vlakom	na	
ledenik	Mer	de	Glace	in	nazaj,	vožnjo	z	gondolo	na	ledenik	in	nazaj,	ogled	
ledene	jame,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	80,00	€

Datum: 23.-25.9. 2022  Predviden program        G, L, Š*, D*          
1. dan:	Vožnja	v	Italijo,	mimo	Milana	in	Torina	ter	po	dolini	reke	Suse	proti	
predoru	Frejus.	Na	drugi	strani	tunela	se	bomo	znašli	v	Franciji,	v	depart-
maju	Savoja.	Potovali	bomo	po	Savoji	 in	Visoki	Savoji,	ki	so	ji	slavo	nekoč	
prinesli	grofi	in	vojvode	Savojski,	danes	pa	slovi	kot	dežela	veličastnih	gora,	
slikovitih	jezer	in	prefinjenih	okusov.	Vožnja	v	Saint-
Jean-de-Maurienne	in	postanek	v	legendarni	tovarni	vrhunskih	nožev	Opi-
nel,	obisk	muzeja	in	prodajnega	prostora.	Družinska	tovarna	je	pričela	svojo	
pot	v	Savoji	davnega	leta	1817,	tradicija	izdelovanja	nožev	pa	se	je	prena-
šala	iz	roda	v	rod.	
Značilno	obliko,	ki	ji	pri	nas	rečemo	»pipec«,	so	kasneje	povzeli	številni	proi-
zvajalci	po	svetu.	Opinel	je	danes	statusni	simbol	francoske	kulture,	njegova	
oblika	se	v	več	kot	100	letih	praktično	ni	spremenila.	Opinel	je	med	redkimi	
industrijskimi	izdelki	razstavljen	tudi	v	New	York’s	Museum	of	Modern	Art.	
Danes	imajo	v	ponudbi	širok	izbor	izdelkov,	ki	slovijo	po	svoji	vrhunski	kva-
liteti.	Nadaljevanje	potovanja	v	Chambery,	ki	je	bil	glavno	mesto	Savoje	vse	
od	13.	stoletja.	V	sprehodu	po	središču	mesta	bomo	videli	grad	Savojskih	
vojvod,	mestno	katedralo,	znameniti	vodnjak	s	slončkom…	Nekaj	prostega	
časa,	nato	prevoz	do	hotela	in	namestitev.	Večerja	v	bližnji	restavraciji,	nato	
povratek	v	hotel	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	proti	Annecyju,	ki	se	nahaja	ob	istoimenskem	sli-
kovitem	jezeru.	Kratka	reka	Thiou,	ki	se	iz	jezera	pretaka	po	mestu,	ustvarja	
številne	 kanale,	 zaradi	 česar	 Annecy	 poimenujejo	 kar	 »alpske	 Benetke«.	
Očarljivo	mestece,	ki	ga	označujejo	tudi	z	nazivom	mesto	rož,	nas	bo	sigur-
no	prevzelo.	Pot	nas	bo	naprej	vodila	do	srednjeveškega	gradu	Menthon	
Saint	Bernard,	ki	 se	dviga	nad	 jezerom	Annecy.	Grad	 iz	13.	 stoletja	 je	 še	
vedno	v	lasti	sedaj	že	23	generacije	rodbine	Menthon.	Voden	ogled	števil-
nih	bogato	opremljenih	soban,	kapele,	bogate	knjižnice	z	več	kot	12.000	
deli	iz	obdobja	do	18.	stoletja…	Ker	pa	smo	rekli,	da	Savoja	navdušuje	tudi	s	
»prefinjenimi	okusi«,	bomo	delček	le	teh	tudi	pokusili.	Ste	že	slišali	za	Gene-
pi?	To	je	alpska	roža,	ki	raste	le	v	Savoji,	visoko	v	gorah	in	cveti	enkrat	letno.	
Uporablja	se	v	čokoladah,	sladicah,	piškotih,	kavi,	desertih,	iz	nje	pa	izde-
lujejo	tudi	znameniti	liker	Genepi,	ki	ima	zelo	specifičen	okus.	Ne	moremo	
zapustiti	Savoje,	ne	da	bi	ga	pokusili.	Potem	so	tu	seveda	tudi	siri.	Celotna	
Francija	je	znana	po	vrhunskih	sirih	in	Savoja	tu	prav	nič	ne	zaostaja.	Posta-
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Mont Blanc; veličastni vrh Evrope

3. dan: Po	zajtrku	vožnja	v	Chamonix,	od	tu	se	bomo	odpravili	na	nepo-
zabno	dogodivščino.	S	sistemom	gondol	se	bomo	lahko	podali	na	prečka-
nje	mogočne	gore,	na	pot	med	dvema	deželama,	nad	mogočne	ledenike	v	
osrčje	gore	Mont	Blanc.	Prav	zagotovo	bo	to	prav	posebno	doživetje.	Prva	
gondola	nas	bo	popeljala	do	Plan	de	l’Aiguille,	od	koder	se	bomo	z	drugo	
gondolo	dvignili	 do	Aiguille	 du	Midi	 na	 višini	 3.824	metrov,	 od	 koder	 se	
nam	odprejo	veličastni	pogledi	na	šti-
ritisočake	Centralnih	Alp.	To	je	kraj,	ki	
nikogar	ne	pusti	ravnodušnega.	Res-
nično	nepozabno.	Po	postanku	nada-
ljevanje	z	gondolami	nad	mogočnim	
ledenikom	 do	 Punte	 Helbronner	 na	
višini	3.466	m,	na	meji	med	Italijo	in	
Francijo.	Od	tu	se	nam	bo	ob	primer-
nem	vremenu	odprl	pogled	na	Mont	
Blanc	 še	 z	 druge	 strani.	 Prosto	 za	
ogled,	nato	 se	bomo	z	dvema	vrte-
čima	gondolama	spustili	v	 italijanski	
Courmayeur.	Vožnja	proti	domu,	kamor	je	prihod	predviden	v	zelo	poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	polpenzion	v	hotelu	3*	v	Aosti	v	dvoposteljni	sobi,	 	nočitev	z	zaj-
trkom	v	hotelu	3*	v	bližini	Chamonixa	v	dvoposteljni	sobi,	turistično	takso,	
večerjo	v	 restavraciji,	 vstopnino	v	grad	Chillon,	 lokalno	vodenje	v	gradu,	
turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna doplačila:	enoposteljna	soba	75,00	€
gondola	Mont	Blanc	odrasli	122,00	€
gondola	Mont	Blanc	otroci	do	14.	leta	111,00	€
gondola	Mont	Blanc	odrasli	nad	65	let	111,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti: vzpenjača	v	Bergamu,	
	 predvidoma	1,50	€	v	eno	smer.

Datum: 17.-19.6. 2022 Predviden program       G, L, Š*, D*          
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah	in	vožnja	z	vmesnimi	postanki	do	
Bergama.	Bergamo	Alta	 in	Bergamo	Bassa;	 visoko	 in	nizko	 je	 značilnost,	
zaradi	 katere	 je	 Lombardsko	mesto	 vidno	 že	 od	daleč.	Namreč	 stari	 del	
mesta	je	zgrajen	na	hribu,	katerega	obkroža	srednjeveško	obzidje.	Spodnji	
del	mesta	pa	je	sodobno	območje,	ki	se	razteza	v	ravnino	in	je	del	industri-
alizirane	pokrajine.	Naš	sprehod	po	mestu	bomo	začeli	pod	vzpenjačo,	ki	
povezuje	oba	dela.	Obiskali	bomo	Stari	trg	(Piazza	Vecchia),	kjer	je	Palazzo	
della	Ragione,	 starodavni	 sedež	občine,	Palazzo	del	Podesta,	 knjižnica	 in	
vodnjak	Contarini.	Nedaleč	stran	bomo	srečali	katedralo	s	krstilnico,	kapelo	
Colleoni	in	baziliko	Santa	Maria	Maggiore.	Po	ogledu	nekaj	prostega	časa	
in	možnost,	da	si	privoščimo	znamenito	sladico	Polenta	e	Oséi.	Po	ogledu	
nadaljevanje	vožnje	mimo	Milana	 in	po	dolini	Aoste,	najmanjši	 italijanski	
regiji,	ki	leži	na	tromeji	med	Francijo	in	Švico	in	ima	eno	najlepših	evropskih	
gorskih	pokrajin.	Prvi	pravi	zgodovinski	podatki	o	poselitvi	doline	segajo	v	
leto	25	pr.	n.	št.,	ko	so	Rimljani	tukaj	ustanovili	postojanko	Augusta	Prae-
toria	(današnje	mesto	Aosta),	da	bi	si	s	tem	zagotovili	nadzor	nad	prelazo-
ma	Malega	in	Velikega	Svetega	Bernarda.	Zaradi	strateškega	položaja	so	si	
mnogi	osvajalci	v	stoletjih	prilaščali	dolino	Aoste;	dokončno	so	si	jo	prisvo-
jili	Savojci	na	začetku	enajstega	stoletja.	Med	vožnjo	nas	bodo	spremljali	
vrhovi	tisočakov,	gradovi	nad	dolino	ter	številne	strnjene	vasice.	Vožnja	v	
hotel,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	preko	najstarejšega	alpskega	prelaza	Grand-Sa-
int-Bernard	odpeljali	v	Švico.	Vožnja	do	Ženevskega	jezera,	francosko	Lac	
Leman,	ki	je	največje	jezero	v	Alpah.	Vožnja	v	Montreux,	ki	ga	pogosto	opi-
sujejo	kot	biser	švicarske	riviere.	Očarljivost	pokrajine	je	navdihovala	šte-
vilne	umetnike,	pisatelje	in	glasbenike,	mesto	pa	slovi	tudi	po	džezovskem	
festivalu,	 ki	 je	 gostil	 največje	 svetovne	 zvezde	džeza	 in	 drugih	 glasbenih	
zvrsti.	 Po	 ogledu	 vožnja	 do	 očarljivega	 gradu	 Chillon,	 ki	 leži	 tik	 ob	 obali	
Ženevskega	jezera,	s	prekrasnim	pogledom	na	mondeni	Montreux.	Ogled	
gradu,	ki	 je	obdan	z	debelim	obzidjem	in	zgrajen	za	savojske	vojvode.	Po	
ogledu	vožnja	proti	Chamonixu,	prestolnici	svetovnega	alpinizma.	Sprehod	
po	mestu	 in	večerja	v	bližnji	 restavraciji.	Vožnja	do	hotela,	namestitev	 in	
prenočitev.
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Bernina Express – zimska pravljica
Datuma: 25.-27.2.,  Predviden program       G, L, Š*, D*

 9.-11.12. 2022  
1. dan:	 Odhod	 v	 jutranjih	 urah	 in	 vožnja	 proti	 Benetkam,	 Veroni,	mimo	
Gardskega	jezera	do	Brescie,	kjer	bomo	zapustili	avtocesto	in	se	podali	do	
slikovitega	 jezera	 Iseo	ali	Sebino,	 šestega	največjega	 italijanskega	 jezera.	
Krasi	 ga	največji	 evropski	 jezerski	otok,	Montisola.	 Jezero	 je	 stičišče	alp-
skega	severa	in	mediteranskega	juga.	Blaga	klima	je	omogočala	naselitev	
ljudstev	že	v	prazgodovini;	pokazatelji	so	ostanki	številnih	gradov,	cerkva,	
samostanov,	meščanskih	vil	in	palač.	
Postanek	bomo	naredili	v	slikoviti	vasici	Iseo.	Z	vožnjo	bomo	nadaljevali	ob	
jezeru	in	po	dolini	Camonica,	ki	je	uvrščena	na	seznam	dediščine	UNESCO;	
dolina	slovi	po	risbah,	ki	so	jih	tamkajšnji	prebivalci	v	prazgodovini	na	raz-
lične	načine	vrezovali	na	gladke	skalne	površine,	prikazujejo	pa	dogodke	iz	
vsakdanjega	 življenja.	 Krajši	 postanek	 in	možen	ogled.	Nadaljevali	 bomo	
proti	švicarski	meji,	v	dolino	Valtellino,	namestitev	v	hotelu,	večerja	in	pre-
nočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	bomo	vstopili	 na	 vlak	 in	 se	odpeljali	 v	 Švico.	Vozili	 se	
bomo	po	slavni	progi	Bernina	Express,	ki	je	uvrščena	na	Unescov	seznam.	
Proga	vodi	čez	196	mostov,	skozi	55	tunelov,	čez	gorski	prelaz	Bernina,	naj-
višjo	točko	pa	doseže	na	postaji	Ospizio	Bernina	na	višini	2253	m,	blizu	vrha	
Piz	Bernina,	ki	je	s	4049	m	najvišji	vrh	Vzhodnih	Alp.	Doživetja,	razgledi	in	
narava,	ki	jo	bomo	srečevali	na	naši	poti	so	edinstveni!	Peljali	se	bomo	le	po	
delu	trase;	izstopili	bomo	v	St.	Moritzu,	mondenem	turističnem	središču.	
Sprehodili	se	bomo	po	mestu	in	imeli	nekaj	prostega	časa.	V	zimskem	času,	
ko	 zaledeni	 tudi	 jezero,	 je	 obisk	mondenega	 središča	 St.	Moritz,	 ki	 slovi	
kot	rojstni	kraj	zimskega	turizma,	posebno	doživetje.	V	popoldanskem	času	
se	bomo	z	vlakom	ponovno	peljali	preko	številnih	mostov	 in	 tunelov	 ter	
čez	prelaz	Bernina	nazaj	v	Tirano.	Dolina	Valtellina	je	med	drugim	poznana	
tudi	po	odličnih	vinih	in	številnih	kulinaričnih	dobrotah,	med	njimi	je	najbolj	
znana	Bresaola.	
Vožnja	 do	 bližnje	 vinske	 kleti,	 kjer	
bomo	 imeli	degustacijo	vin	 in	Bresa-
ole.	Povratek	v	hotel,	 večerja	 in	pre-
nočitev.
3. dan:	Po	 zajtrku	se	bomo	vozili	po	
dolini	Valtellini	do	Lugana,	pomemb-
nega	 švicarskega	 poslovnega	 sre-
dišča.	 Leži	 ob	 istoimenskem	 jezeru.	
Postanek	 bomo	 namenili	 sprehodu	
po	promenadi	ob	jezeru,	starem	delu	
mesta,	z	močno	italijansko	zasnovo	in	
po	trgih,	nad	katerimi	se	kitijo	pročelja	meščanskih	hiš.	Sledi	vožnja	v	čoko-
ladnico	Alprose,	ki	je	največja	proizvajalka	švicarske	čokolade.	Postanek	za	
obisk	tovarniške	trgovine.	
Po	ogledu	bomo	nadaljevali	do	Coma	in	se	sprehodili	skozi	slikovito	obje-
zersko	mesto.	Katedrala	je	ena	najbolj	očarljivih	primerkov	gotske	in	rene-
sančne	gradnje	v	Lombardiji.	Začeli	so	jo	graditi	že	v	letu	1396,	z	delom	pa	
nadaljevali	nekaj	stoletij.	Po	ogledu	se	bomo	začeli	vračati	mimo	Milana	in	
Benetk	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	dva	polpenziona	v	hotelu	3*	v	dvoposteljni	sobi	na	območju	Son-
dria,	vožnjo	z	vlakom	Bernina	Express	na	relaciji	Tirano	–	St.	Moritz,	vožnjo	
z	regionalnim	vlakom	na	relaciji	St.	Moritz	–	Tirano,	degustacijo	5	vrst	vin		
in	Bresaole,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€
Obvezno doplačilo vodniku na poti: 
turistična	taksa,	3,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti: 
ogled	slavnih	risbarij	v	Val	Camonica:	
približno	6,00	€

Datumi: 22.-24.4.  Predviden program       G, L, Š*, D*

 24.-26.6., 2.-4.9. 2022                
1. dan:	 Odhod	 v	 jutranjih	 urah	 in	 vožnja	 proti	 Benetkam,	 Veroni,	mimo	
Gardskega	 jezera	 do	 Brescie,	 kjer	 bomo	 zapustili	 avtocesto	 in	 se	 podali	
do	slikovitega	jezera	Iseo	ali	Sebino,	šestega	največjega	italijanskega	jeze-
ra.	 Krasi	 ga	največji	 evropski	 jezerski	
otok,	Montisola.	Jezero	je	stičišče	alp-
skega	severa	in	mediteranskega	juga.	
Blaga	 klima	 je	 omogočala	 naselitev	
ljudstev	že	v	prazgodovini;	pokazate-
lji	so	ostanki	številnih	gradov,	cerkva,	
samostanov,	meščanskih	vil	 in	palač.	
Postanek	bomo	naredili	v	slikoviti	va-
sici	Iseo.	Z	vožnjo	bomo	nadaljevali	ob	
jezeru	in	po	dolini	Camonica,	ki	je	uvr-
ščena	na	seznam	dediščine	UNESCO;	
dolina	slovi	po	risbah,	ki	so	jih	tamkaj-
šnji	prebivalci	v	prazgodovini	na	različne	načine	vrezovali	na	gladke	skalne	
površine,	prikazujejo	pa	dogodke	iz	vsakdanjega	življenja.	Krajši	postanek	
in	možen	ogled.	Nadaljevali	bomo	proti	švicarski	meji,	namestitev	v	hotelu,	
večerja	in	prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	bomo	vstopili	na	vlak	in	se	odpeljali	v	Švico.	Vozili	se	bomo	
po	slavni	progi	Bernina	Express,	ki	je	uvrščena	na	Unescov	seznam.	Proga	
vodi	čez	196	mostov,	 skozi	55	 tunelov,	čez	gorski	prelaz	Bernina,	najvišjo	

točko	 pa	 doseže	 na	 postaji	 Ospizio	
Bernina	 na	 višini	 2253	m,	 blizu	 vrha	
Piz	Bernina,	ki	je	s	4049	m	najvišji	vrh	
Vzhodnih	 Alp.	 Doživetja,	 razgledi	 in	
narava,	 ki	 jo	 bomo	 srečevali	 na	 naši	
poti	 so	 edinstveni!	 Peljali	 se	 bomo	
le	po	delu	trase;	 izstopili	bomo	v	St.	
Moritzu,	mondenem	turističnem	sre-
dišču.	Sprehodili	se	bomo	po	mestu,	
imeli	 prosto,	 nato	 bomo	 nadaljevali	
proti	mestu	Chur,	ki	je	najstarejše	švi-
carsko	mesto	in	sedež	kantona	(pok-

rajine)	Graubünden.	Sprehodili	se	bomo	po	starem	mestnem	jedru,	mimo	
mogočne	romanske	katedrale,	cerkve	sv.	Mihaela	 in	številnih	meščanskih	
stavb.	Vožnja	v	hotel,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
3. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	odpeljali	 na	 območje	 San	Bernardina	 in	 na-
daljevali	z	vožnjo	proti	jugu.	Ogled	Bellinzone,	najbolj	italijanskega	mesta	
v	Švici.	Dolga	stoletja	so	se	bile	bitke	za	prevlado,	dokončno	pa	 je	1516.	
mesto	pripadlo	Švici.	Nad	mestom	se	dviguje	mogočna	trdnjava,	iz	katere	
so	 varovali	 vstop	v	dolino.	Trdnjava	 je	uvrščena	na	 seznam	UNESCO,	 saj	
je	ena	najpomembnejših	primerov	srednjeveškega	obrambnega	sistema	v	
Alpah.	Sprehodili	se	bomo	po	mestnem	jedru,	ki	močno	spominja	na	mesta	
v	Lombardiji.	Sledi	vožnja	v	čokoladnico	Alprose,	ki	je	največja	proizvajalka	
švicarske	čokolade.	Postanek	za	obisk	tovarniške	trgovine.	Po	ogledu	bomo	
nadaljevali	do	Lugana,	pomembnega	švicarskega	poslovnega	središča.	Leži	
ob	istoimenskem	jezeru.	Postanek	bomo	namenili	sprehodu	po	promenadi	
ob	jezeru,	starem	delu	mesta	z	močno	italijansko	zasnovo	in	po	trgih,	nad	
katerimi	 se	 kitijo	pročelja	meščanskih	hiš.	 Po	ogledu	vožnja	proti	domu.	
Vozili	se	bomo	mimo	Coma,	Milana	in	naprej	mimo	Benetk.	Prihod	v	poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	dva	polpenziona	v	hotelih	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi	
na	območju	Vaduza	in	Tirana,	vožnjo	z	vlakom	Bernina	Express,	na	relaciji	
Tirano	–	St.	Moritz,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€
Možni doplačili vodniku na poti: ogled	 slavnih	 risbarij	 v	 Val	 Camonica:	
približno	6,00	€,	ogled	gradu	v	Bellinzoni:	približno	6,00	CHF

Švica; vožnja z vlakom Bernina Express
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Datum: 4.-5.6. 2022  Predviden program    G, L,Š*,D*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	odpeljali	proti	Milanu.	
Močan	pečat	Milanu	daje	ulica	Galleria	Vittorio	Emanuele	II,	ki	je	prekrita	
z	obokanim	stropom	iz	stekla	 in	 jekla	ter	s	stekleno	kupolo	v	središču.	V	
Milanu	ne	 smemo	 izpustiti	operne	hiše	Scala.	 Lahko	 se	bomo	sprehodili	

skozi	muzej,	ki	hrani	številne	inštrumen-
te,	 portrete	 in	 dokumente,	 vezane	 na	
številne	glasbene	mojstre,	ki	so	v	prete-
klosti	 ustvarjali	 v	 tej	 instituciji.	 Nato	 se	
bomo	sprehodili	do	mogočne	in	zname-
nite	 katedrale,	 imenovane	 Il	 Duomo	 di	
Milano.	Gradili	so	jo	od	14.	do	19.	stol.,	
dejansko	pa	obnavljanje	 te	 stvaritve,	ki	
je	ena	največjih	evropskih	cerkva,	zahte-
va	nova	in	nova	zahtevna	dela,	ki	jim	ni	
videti	konca.	Sprehodili	 se	bomo	še	do	

mestne	utrdbe	Castello	Sforzesco,	kjer	sta	danes	veliki	umetnostni	gale-
riji.	Ogled	gradu,	po	želji	 in	ob	doplačilu	pa	si	 lahko	ogledate	tudi	grajski	
muzej	 in	 umetniško	 galerijo.	 Sledi	 prosti	 čas	 za	 samostojno	 raziskovanje	
in	okrepčilo.	V	poznih	popoldanskih	urah	vožnja	do	hotela	v	okolici	jezera	
Maggiore.	Namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	v	Domodossolo,	kjer	bomo	prestopili	
na	vlak	in	se	odpeljali	po	trasi	železniške	proge	Centovalli	(Sto	dolin).	Ce-
lotna	trasa	je	dolga	52	km,	pelje	preko	83	viaduktov	in	gre	skozi	31	galerij.	
Peljali	se	bomo	mimo	mesteca	Re,	ki	je	približno	na	polovici	celotne	proge	
in	kjer	stoji	znana	romarska	cerkev.	Naš	cilj	bo	na	območju	mest	Locarno	
in	Ascona,	 ki	 ležita	na	 skrajnem	severu	 jezera	Maggiore.	 Skupno	 jima	 je	
blago	podnebje,	ki	omogoča,	da	 tu	uspevajo	palme	 in	krasijo	objezerska	
sprehajališča.	Sprehodili	se	bomo	po	mestnem	jedru	Locarna	in	srečevali	
arhitekturo,	ki	je	značilna	za	italijanska	mesteca;	palače	nad	ozkimi	uličica-
mi,	ki	se	stekajo	v	trg	z	mestno	hišo	in	cerkvijo.	Prosto	ali	možnost	vzpona	
do	Marijinega	svetišča	Madonna	del	Sasso.	Razgledi	na	jezero	in	okoliške	
mogočne	gore	so	veličastni.	V	zgodnjih	popoldanskih	urah	sledi	vožnja	pro-
ti	domu.	Prihod	je	predviden	v	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	ogled	gradu	Sforzesco,	vožnjo	z	vlakom	Centovalli	(Sto	dolin)	na	re-
laciji	Domodossola	–	Locarno,	en	polpenzion	v	hotelu	turistične	kategorije	
v	dvoposteljni	sobi,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba			35,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti
vzpenjača	v	Locarnu:	predvidoma	7,20	CHF	/	osebo	(povratna	vožnja)
grajski	muzej	in	umetniška	galerija	v	Castello	Sforzesco:	
	 predvidoma	7,00	€	/	osebo
katedrala	Duomo	v	Milanu:	
	 predvidoma	5,00	€	/	osebo

Milano in vlak čez 100 dolin
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Gora Pilatus in Renski slapovi
Datum: 8.-10.7. 2022  Predviden program       G, L, Š*, D*  
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah	 in	vožnja	proti	Benetkam,	Vero-
ni,	mimo	Gardskega	jezera	in	Milana	v	Švico.	Vožnja	mimo	Lugana	do	Lo-
carna,	ki	 se	nahaja	na	skrajnem	severu	 jezera	Maggiore.	Njegova	glavna	
značilnost	je	blago	podnebje,	ki	omogoča,	da	tu	uspevajo	palme	in	krasijo	
objezerska	sprehajališča.	Sprehodili	se	bomo	po	mestnem	jedru	Locarna	in	
srečevali	arhitekturo,	ki	je	sicer	bolj	značilna	za	italijanska	mesteca;	palače	
nad	ozkimi	uličicami,	ki	se	stekajo	v	trg	z	mestno	hišo	in	cerkvijo.	Po	želji	
možnost	 vožnje	 z	 vzpenjačo	do	Marijinega	 svetišča	Madonna	del	 Sasso.	
Razgledi	na	jezero	in	okoliške	mogočne	gore	so	veličastni.	
Nato	nadaljevanje	vožnja	in	postanek	v	Bellinzoni,	najbolj	italijanskem	mes-
tu	v	Švici.	Dolga	stoletja	so	se	bile	bitke	za	prevlado,	dokončno	pa	je	leta	
1516	mesto	pripadlo	Švici.	Nad	mestom	se	dviguje	mogočna	trdnjava,	 iz	
katere	so	varovali	vstop	v	dolino.	Trdnjava	je	uvrščena	na	seznam	UNESCO,	
saj	je	ena	najpomembnejših	primerov	srednjeveškega	obrambnega	siste-
ma	v	Alpah.	Sledi	nadaljevanje	vožnje	
proti	 Luzernu.	Namestitev	 v	 hotelu	 v	
okolici,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	 se	bomo	odpravili	
na	 goro	 Pilatus,	 hišno	 goro	 Luzerna.	
Zapeljali	 se	 bomo	 do	 vasi	 Kriens,	 od	
koder	 se	 bomo	 z	 gondolami	 dvignili	
na	razgledno	goro,	ki	meri	2.132	me-
trov.	Razgledi	z	gore	so	nekaj	poseb-
nega,	 pod	 nami	 bo	 Luzern	 in	 jezero,	
ki	je	eno	največjih	in	najlepših	v	Švici.	
Čas	za	uživanje	v	čudovitih	razgledih.	Sledil	bo	spust	z	zobato	železnico	na	
drugo	stran,	v	Alpnachstad.	Železnica	je	z	naklonom	48	odstotkov	najbolj	
strma	na	svetu,	4,6	kilometra	dolgo	pot	in	višinsko	razliko	1629	metrov	pa	
vlak	premaga	v	dobre	pol	ure.	Obratovati	je	začela	že	daljnega	leta	1889,	
vlaki	pa	še	danes	vozijo	po	istih	tirnicah.	
Nadaljevanje	poti	v	Luzern,	mesto	luči.	Glavna	znamenitost	in	hkrati	simbol	
mesta	je	stari	leseni	pokriti	most	Kapellbrücke,	najstarejši	v	Evropi,	ki	po-
vezuje	mestno	jedro.	Razprostira	se	čez	reko	Reuss	ter	je	bil	del	mestnega	
obzidja.	Sredi	reke	se	most	združi	z	osmerokotnim	stolpom	Wasserturm,	
ki	 je	 služil	 kot	 svetilnik,	 ječa	 in	 zakladnica.	Ogled	mesta	 in	nekaj	časa	za	
samostojno	 raziskovanje	 skritih	 kotičkov.	Najbolj	 vztrajni	 se	 boste	 lahko	
sprehodili	po	nekdanjem	mestnem	obzidju,	ki	ga	sestavlja	niz	obrambnih	
stolpov.	Z	obzidja	je	tudi	prelep	pogled	na	mesto.	V	večernih	urah	povratek	
v	hotel,	večerja	in	prenočitev.
3. dan:	 Po	 zajtrku	 vožnja	 v	Neuhausen,	 kjer	 si	 bomo	ogledali	 veličastne	
Renske	slapove,	največje	slapove	v	Evropi.	Čeprav	so	visoki	zgolj	23	me-
trov,	so	posebni	zaradi	širine,	ki	znaša	cca	150	metrov.	Najlepši	pogled	na	
slapove	je	s	stolpičastega	renesančnega	gradu	Schloss	Laufen,	ki	se	na	juž-
ni	strani	dviga	nad	reko.	Z	gradu	se	bomo	spustili	do	razgledne	ploščadi	
v	bližini	 roba	 slapov,	od	koder	 je	 veličasten	pogled	na	 slapove.	Po	ogle-
du	vožnja	v	Stein	am	Rhein,	ki	je,	s	številnimi	srednjeveškimi	predalčnimi	
zgradbami	 in	hišami	 iz	16.	stoletja	s	 freskami	na	pročeljih,	eno	najlepših	
mestec	v	Švici.	Nekaj	prostega	časa	za	morebitno	kosilo	ali	še	zadnji	nakup	
spominkov,	nato	pa	vožnja	preko	Nemčije,	Avstrije	in	mejnega	prehoda	Ka-
ravanke	v	Slovenijo.	Prihod	domov	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	dva	polpenziona	v	hotelu	3*	v	dvoposteljni	sobi,	vzpon	na	Pilatus	(z	
gondolami	in	zobato	železnico),	vstopnino	za	ogled	Renskih	slapov,	turistič-
no	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možen popust: otroci	od	6.	do	16.	leta	20,00	€
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	80,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti
vzpon	z	vzpenjačo	v	Locarnu,	približno	7,20	CHF.
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ogled	 gradu	 Fenis*,	 ki	 velja	 za	najstarejšega,	 najlepšega	 in	 najbolj	 ohra-
njenega	v	dolini,	krasijo	ga	originalno	opremljene	sobane.	Po	ogledu	sledi	
vožnja	proti	domu,	kamor	je	prihod	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	dva	polpenziona	v	hotelih	turistične	kategorije	3*	v	dvoposteljni	sobi,	
povratno	vožnjo	z	vlakom	do	Zermatta,	ogled	botaničnega	vrta	pri	vili	Taran-
to,	ladijsko	vožnjo	po	jezeru	Orta,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna doplačila:	enoposteljna	soba	60,00	€,	gondola	Furi	20,00	€,	gondo-
la	Trockener	Steg	75,00	€,	gondola	Matterhorn	Glacier	115,00	€,	vstopnica	
grad	Fenis	7,00	€	
Opomba k doplačilom za povratno vožnjo z gondolami in ogled gradu:
	vožnja	z	gondolo	Matterhorn	Glacier	paradise	vključuje	prevoz	s	 tremi	
gondolami	(Furi,	Trockener	Steg	in	Matterhorn	Glacier	paradise),

	 vožnja	z	gondolo	Trockener	Steg	vključuje	prevoz	z	dvema	gondoloma	
(Furi,	Trockener	Steg),

		gondola	Furi	pomeni	vožnjo	z	eno	gondolo
	ogleda	gradu	Fenis	ni	možno	vnaprej	rezervirati.	Rezervacijo	bo	opravil	
vodnik	na	poti,	zato	je	možno,	da	notranjosti	gradu	zaradi	gneče	ne	bi	
bilo	mogoče	videti.	Skupina	se	razdeli	v	dva	dela,	razlika	med	ogledoma	
posamezne	skupine	je	30	min.	Ogled	gradu	je	brez	lokalnega	vodenja.

Datum: 19.-21.8. 2022  Predviden program       G, L, Š*, D*  
1. dan: Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah	 in	vožnja	mimo	Benetk,	Padove	
in	Milana.	Postanek	ob	jezeru	Orta,	ki	velja	za	enega	najbolj	romantičnih	
italijanskih	jezer.	Najprej	se	je	jezero	imenovalo	San	Giulio,	po	Sv.	Juliju,	za-
vetniku	pokrajine.	Poetično	ime	jezera	je	Cusio.	Najlepša	predela	sta	Orta	
San	Giulio,	vasica	na	polotoku	ter	otok	San	Giulio.	Vkrcali	se	bomo	na	lad-
jico	in	zapluli	na	otok,	na	katerem	se	stiska	vasica,	nad	njo	se	dviguje	zvo-
nik	bazilike	iz	12.	stol.	Po	legendi	je	otok	prvi	naselil	duhovnik	San	Giulio.	
Domačini	so	verjeli,	da	je	otok	zatočišče	demonov,	pošasti	in	kač,	zato	jih	
je	moral	najprej	ukrotiti,	šele	nato	je	lahko	ustanovil	samostan.	Postanek	
na	otoku	in	vožnja	nazaj	do	vasi	Orta	San	Giulio.	Od	tu	se	bomo	po	želji	in	
če	nam	bodo	moči	 dopuščale,	 lahko	 sprehodili	 na	 t.i.	 Sveto	 goro	 (Sacre	
Monte),	kjer	se	odpirajo	pogledi	na	jezero,	otok	in	objezerske	vasice.	Gora	
slovi	po	21	kapelicah,	ki	prikazujejo	življenje	Frančiška	Asiškega.	Po	ogledu	
se	bomo	odpeljali	do	mesta	Verbania,	ki	leži	na	severnem	delu	jezera	Mag-
giore.	Blaga	klima	je	botrovala,	da	je	mesto	postalo	pomembno	letovišče	
številnih	bogatih	Evropejcev.	Zgradili	 so	si	 številne	bogate	vile	 in	ob	njih	
uredili	botanične	vrtove.	Najlepši	vrt	se	nahaja	ob	vili	Taranto.	Sledi	ogled	
botaničnega	vrta.	Po	postanku	v	mestu	bomo	nadaljevali	z	vožnjo	v	hotel,	
namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	bomo	nadaljevali	z	vožnjo	do	vasi	Täsch.	Tu	je	izhodišče	
za	ogled	slikovite	alpske	gorske	vasi	Zermatt,	ene	najbolj	priljubljenih	švi-
carskih	 turističnih	točk;	do	vasi	se	bomo	zapeljali	 z	 lokalnim	vlakom,	ker	
so	oblasti,	zaradi	prevelikega	onesnaževanja	gorskega	sveta,	prepovedale	
promet.	Po	sprehodu	skozi	vas	prosto	oziroma	se	bomo	lahko	z	gondolo	
podali	v	gore;	najprej	do	območja	Furi,	naprej	do	območja	Trockener	Steg	
ter	vse	do	Malega	Matterhorna	na	višini	3.883	m;	ves	čas	nas	bodo	sprem-
ljale	mogočne	gore	in	vrh	Matterhorn.	Proti	popoldnevu	bomo	nadaljevali	
z	vožnjo	po	dolini	Valais,	do	mesta	Sion,	ki	je	zraslo	na	kraju	najstarejšega	
naselja	današnje	Švice.	V	kolikor	bo	čas	dopuščal,	kratek	ogled.	Nadalje-
vanje	vožnje	preko	prelaza	Grand-Saint-Bernard	proti	hotelu.	Nastanitev,	
večerja	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	po	dolini	Aoste,	najmanjši	 italijanski	
regiji,	ki	leži	na	tromeji	med	Francijo	in	Švico	in	ima	eno	najlepših	evropskih	

gorskih	 pokrajin.	 Prvi	 pravi	 zgodo-
vinski	 podatki	 o	poselitvi	 doline	 se-
gajo	v	leto	25	pr.	n.	št.,	ko	so	Rimljani	
tukaj	 ustanovili	 postojanko	Augusta	
Praetoria	(današnje	mesto	Aosta),	da	
bi	si	s	tem	zagotovili	nadzor	nad	pre-
lazoma	Malega	 in	 Velikega	 Svetega	
Bernarda.	 Zaradi	 strateškega	 polo-
žaja	so	si	mnogi	osvajalci	v	stoletjih	
prilaščali	 dolino	 Aoste;	 dokončno	
so	 si	 jo	 prisvojili	 Savojci	 na	 začetku	
enajstega	stoletja.	Med	vožnjo	nas	bodo	spremljali	vrhovi	
tisočakov,	gradovi	nad	dolino	ter	številne	strnjene	vasice.	Postanek	za	
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Datuma: 30.4.-1.5.   Predviden program   G, L, Š*, D*, P*

 17.-18.9. 2022
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah.	Vožnja	mimo	Salzburga	 in	Linza	
proti	Češki.	Nadaljevali	bomo	v	Telč,	
srednjeveško	mesto,	uvrščeno	na	se-
znam	UNESCO.	Mestece,	ki	je	bilo	ne-
koč	zgrajeno	iz	lesa,	je	zgorelo,	po	po-
žaru	so	zgradili	krasen,	razpotegnjen	
glavni	trg,	obdan	z	arkadnimi	hišami	
in	izredno	zanimivimi	fasadami.	Mes-
to	in	grad	izvirata	iz	srednjega	veka,	
ležita	pa	na	koščku	zemlje,	ki	se	dviga	
nad	nizkim	močvirnatim	svetom.	
Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	do	pra-
vljičnega	 dvorca	 Červena	 Lhota,	 ki	
se	nahaja	na	otočku	sredi	jezera	in	je	čudovit	primer	renesančne	gradnje.	
Ime	je	dobil	zaradi	rdeče	strešne	opeke.	Sprehodili	se	bomo	po	sobanah,	
opremljenih	z	originalnim	pohištvom.	Nadaljevali	bomo	z	vožnjo	v	Trebon.	
Sledi	ogled	mesta	in	nato	vožnja	v	Češke	Budejovice.	Sprehod	skozi	mesto	
in	nato	namestitev	v	hotelu.	Večerja	in	prenočitev.
2. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	odpeljali	 na	 ogled	 gradu	Hluboka.	Na	 visoki	
ploščadi	nad	Vltavo	stoji	pravljični	grad,	ki	spominja	na	angleški	windsorski	
grad.	Sobane	so	razkošno	opremljene,	s	številnimi	eksponati	iz	stekla,	por-
celana	ter	orožjem	in	tapiserijami.	Grad,	v	kakršnem	bi	se	dalo	tudi	danes	
živeti.	Opremila	pa	ga	je	ženska	roka,	kar	mu	daje	poseben	pečat.	Uvršča-
jo	ga	med	najlepše	češke	gradove.	Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	do	rene-
sančnega	dvorca	Kratochvile,	ki	je	bil	v	začetku	v	lasti	družine	Rožmberk,	v	
naslednjih	stoletij	pa	je	lastništvo	prehajalo	od	ene	do	druge	plemiške	dru-
žine.	Prvotna	srednjeveška	trdnjava	je	bila	preoblikovana	v	lovski	dvorec	v	
stilu	italijanskih	vil,	obdali	so	ga	z	vodnim	kanalom,	mu	dodali	dvižni	most	
in	okrog	njega	uredili	francoski	vrt.	
Zatem	se	bomo	odpeljali	v	Češky	Krumlov,	ki	mu	poseben	čar	dajejo	reka	
Vltava,	mestni	grad,	drugi	največji	na	Češkem,	in	staro	mestno	jedro,	ki	je	
uvrščeno	na	 seznam	UNESCO.	 Sprehodili	 se	 bomo	po	ulicah	 in	 trgih	 ter	
opazovali	zunanjost	gradu,	ki	se	dviguje	nad	mestom.	Prosto.	Nato	bomo	
nadaljevali	z	vožnjo	proti	Linzu	in	naprej	mimo	Salzburga	v	Slovenijo.	Prihod	
je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	v	grad	Červena	Lhota,	vstopnino	v	grad	 in	park	Krato-
chvile,	vstopnino	v	grad	Hlobuka,	prenočitev	s	polpenzionom	v	hotelu	4*	v	
dvoposteljni	sobi,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	25,00	€

Gradovi južne Češke
Datum: 10.-11.9. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah.	Vožnja	mimo	Salzburga	 in	Linza	
proti	Češki.	Najprej	se	bomo	odpeljali	na	ogled	gradu	Hluboka.	Na	visoki	
ploščadi	nad	Vltavo	stoji	pravljični	grad,	ki	spominja	na	angleški	windsorski	
grad.	Sobane	so	razkošno	opremljene,	s	številnimi	eksponati	iz	stekla,	por-
celana,	ter	orožjem	in	tapiserijami.	Grad,	v	kakršnem	bi	se	dalo	tudi	danes	
živeti.	Opremila	pa	ga	je	ženska	roka,	kar	mu	daje	poseben	pečat.	Uvrščajo	
ga	med	 najlepše	 češke	 gradove.	 Po	
ogledu	se	bomo	odpeljali	do	slikovi-
te	vasi	Holašovice,	ki	 je	zaradi	svoje	
ohranjene	 kmečke	 arhitekture	 naj-
lepša	češka	vasica,	uvrščena	tudi	na	
seznam	UNESCO.	Njena	arhitektura,	
ki	 sodi	 v	 t.i.	 podeželski	 barok,	 se	 je	
uspela	ohraniti,	 tako	da	 je	danes	 še	
vedno	 naseljenih	 17	 takih	 kmetij.	
Sprehodili	 se	 bomo	 skozi	 vas	 in	 se	
nato	 odpeljali	 v	 Češke	 Budejovice,	
do	slavne	pivovarne	Budweiser	Bud-
var.	Tu	so	pivo	varili	že	v	13.	stol.	Ker	je	bilo	mesto	v	nemščini	imenovano	
Budweis,	so	nekaj	sto	let	pozneje	začeli	variti	in	prodajati	pivo	pod	imenom	
Budweiser.	Po	ogledu	pivovarne	bo	sledila	večerja	v	pivnici.	Vožnja	v	hotel,	
namestitev	in	prenočitev.	

2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	Češky	Krumlov,	ki	mu	poseben	čar	dajejo	reka	
Vltava,	mestni	grad,	drugi	največji	na	Češkem,	in	staro	mestno	jedro,	ki	je	
uvrščeno	na	 seznam	UNESCO.	 Sprehodili	 se	 bomo	po	ulicah	 in	 trgih	 ter	
opazovali	zunanjost	gradu,	ki	se	dvi-
guje	nad	mestom.	Prosto.	Naš	zadnji	
postanek	 bomo	 naredili	 pri	 jezeru	
Lipno.	 Povzpeli	 se	 bomo	 na	 lesen	
razgledni	 stolp.	 Po	 ogledu	 bomo	
nadaljevali	 z	 vožnjo	 proti	 Linzu	 in	
naprej	 mimo	 Salzburga	 v	 Slovenijo.	
Prihod	 je	predviden	v	poznih	večer-
nih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	
avtobusom,	 zunanje	 oglede	 po	 pro-
gramu,	 vstopnino	 v	 grad	 Hlobuka,	
vstopnino	v	pivovarno	Budweiser	Budvar,	večerjo	v	pivnici	 (pijača	za	do-
plačilo),	vstopnino	na	razgledni	stolp	Lipno,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	
3*/4*	v	dvoposteljni	sobi,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	20,00	€
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Datum: 11.-12.6. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Po	vožnji	mimo	Salzburga	in	Lin-
za	bomo	nadaljevali	proti	Pragi,	kamor	bomo	prispeli	v	opoldanskih	urah.	
Mesto	 je	 začaralo	 in	 navdihovalo	 številne	 umetnike	 iz	 različnih	 obdobij.	
Predvidoma	se	bomo	najprej	odpravili	na	praški	grad	Hradčani,	ki	ga	je	pre-
navljal	tudi	Jože	Plečnik,	danes	pa	je	rezidenca	češkega	predsednika.	Mo-
žen	ogled	ob	doplačilu.	V	bližini	je	mogočna	gotska	cerkev	Sv.	Vida	in	»Zlata	
uličica«,	 kjer	 so	 bile	 nekoč	 zlatarske	
delavnice,	danes	pa	velja	 za	 turistič-
no	 znamenitost.	 Uličica	 je	 strnjena	
med	Belim	in	Črnim	stolpom,	katero	
je	dal	Karel	IV.	pokriti	z	zlato	pločevi-
no.	Zlato	se	je	lesketalo	daleč	naokoli	
in	 od	 tod	 ime	 »zlata	 Praga«.	 Peš	 se	
bomo	 odpravili	 v	 najživahnejši	 pre-
del	Prage	in	se	čez	slavni	Karlov	most	
odpravili	do	starega	mestnega	jedra	
(Stare	mesto),	ki	 slovi	po	dveh	stol-
pih	 Tynske	 cerkve,	 stari	 mestni	 hiši	
s	 slavno	 astronomsko	 uro,	 spomeniku	 Janu	 Husu	 in	 številnih	mogočnih	
mestnih	 hišah.	Ozke	 uličice	 nas	 bodo	 vodile	 do	 trga	 Vaclavske	 namesti,	
kjer	so	se	odvijali	ključni	dogodki	v	češki	zgodovini.	Prosto	v	mestu,	nato	pa	
vožnja	v	hotel	v	okolici	Prage	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	gradu	Karlštejn,	ki	 je	ena	najbolj	
pomembnih	čeških	turističnih	znamenitosti.	Zgraditi	ga	je	dal	češki	kralj	Ka-
rel	IV.	v	14.	stol.,	z	namenom,	da	so	v	njem	skrivali	neprecenljive	dragulje,	
krone,	žezla,	zlatnino	in	državno	dokumentacijo.	Uvrščajo	ga	med	najlepše	
češke	gradove.	Možen	ogled	ob	doplačilu.	
Sledi	vožnja	v	mestece	Češky	Krumlov,	ki	mu	poseben	čar	dajejo	reka	Vlta-
va,	mestni	grad,	ki	je	drugi	največji	na	Češkem	in	staro	mestno	jedro,	ki	je	
uvrščeno	na	 seznam	UNESCO.	 Sprehodili	 se	bomo	po	ulicah	 in	 trgih	 ter	
opazovali	zunanjost	gradu,	ki	se	dviguje	nad	mestom.	Po	postanku	za	spre-
hod	sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	je	prihod	predviden	v	poznih	večernih	
urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	
sobi,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna doplačila:	enoposteljna	soba	30,00	€
	 vstopnina	v	Praški	grad	11,00	€
	 vstopnina	v	grad	Karlštejn	14,00	€
Opomba: Grad	 Karlštejn,	 dostop	 je	možen	 samo	 peš,	 do	 njega	 se	 hodi	
približno	30	min.

Zlata Praga Praznična zlata Praga
Datum: 10.-11.12. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Po	vožnji	mimo	Salzburga	ter	Linza	
in	po	prestopu	državne	meje	s	Češko	bomo	nadaljevali	proti	Pragi,	kamor	
bomo	prispeli	v	opoldanskih	urah.	Mesto	je	začaralo	in	navdihovalo	števil-
ne	umetnike	iz	različnih	obdobij.	Najprej	se	bomo	lahko	odpravili	na	praški	
grad	Hradčani,	ki	ga	 je	prenavljal	 tudi	 Jože	Plečnik,	danes	pa	 je	 reziden-
ca	češkega	predsednika.	Tu	 je	mogočna	gotska	cerkev	Sv.	Vida	 in	»Zlata	
uličica«,	 kjer	 so	bile	nekoč	 zlatarske	
delavnice,	danes	pa	velja	za	turistič-
no	 znamenitost.	 Uličica	 je	 strnjena	
med	Belim	in	Črnim	stolpom,	katero	
je	dal	Karel	IV.	pokriti	z	zlato	pločevi-
no.	Zlato	se	je	lesketalo	daleč	naokoli	
in	od	tod	ime	»zlata	Praga«.	Nato	se	
bomo	odpravili	v	najživahnejši	predel	
Prage	 in	 se	 čez	 slavni	 Karlov	 most	
sprehodili	do	starega	mestnega	jedra	
(Stare	mesto),	ki	slovi	po	dveh	stolpih	
Tynske	cerkve,	stari	mestni	hiši	s	slavno	astronomsko	uro,	spomeniku	Janu	
Husu	in	številnih	mogočnih	mestnih	hišah.	Ozke	uličice	nas	bodo	vodile	do	

trga	Vaclavske	namesti,	kjer	so	se	odvijali	ključni	dogodki	v	češki	zgodovini.	
Sledi	postanek	na	božičnem	sejmu,	kjer	kandirano	sadje,	praženi	mandlji,	
medenjaki	in	kuhano	vino	dišijo	daleč	naokrog.	Vožnja	v	hotel,	namestitev	
in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	proti	jugu.	Na	visoki	ploščadi	nad	Vl-
tavo	stoji	pravljični	grad	Hluboka,	ki	spominja	na	angleški	windsorski	grad.	
Sobane	so	razkošno	opremljene,	s	številnimi	eksponati	iz	stekla,	porcelana,	
ter	orožjem	in	tapiserijami.	Grad,	v	kakršnem	bi	se	dalo	tudi	danes	žive-
ti.	Opremila	pa	ga	 je	 ženska	 roka,	 kar	mu	daje	poseben	pečat.	Uvrščajo	
ga	med	najlepše	češke	gradove.	Po	morebitnem	notranjem	ogledu	sledi	
vožnja	v	mestece	Češky	Krumlov,	 ki	mu	poseben	čar	dajejo	 reka	Vltava,	
mestni	grad,	ki	je	drugi	največji	na	Češkem	in	staro	mestno	jedro,	ki	je	uvr-
ščeno	na	seznam	UNESCO.	Sprehodili	se	bomo	po	ulicah	in	trgih	ter	opa-
zovali	zunanjost	gradu,	ki	se	dviguje	nad	mestom.	Po	postanku	za	sprehod	
sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	je	prihod	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	turistične	kategorije	v	dvoposteljni	
sobi,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna doplačila:	 enoposteljna	soba	25,00	€
	 vstopnina	v	Praški	grad	11,00	€
	 vstopnina	v	grad	Hluboka	11,00	€
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Slovaška in gorovje Tatre
Datum: 15.-18.9. 2022  Predviden program G, L, Š, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	jutranjih	urah.	Vozili	se	bomo	proti	Mariboru,	nadaljevali	
mimo	Dunaja	in	se	pripeljali	v	Trenčin.	Staro	mestno	jedro	je	stisnjeno	pod	
hrib,	na	katerem	stoji	mogočen	grad,	ter	med	reko	Vah.	Grad	je	eden	naj-
pomembnejših	v	državi,	slovi	po	svojem	mogočnem	obrambnem	sistemu,	
ki	ga	 je	varoval	pred	številnimi	turškimi	vpadi	 in	ostal	neosvojljiv.	Možen	
sprehod	do	gradu	in	ogled	grajskega	dvorišča,	razglednega	stolpa	ter	so-
ban,	kjer	hranijo	zgodovinske	dokumente.	
Nadaljevali	 bomo	do	gradu	Bojnice,	 ki	 velja	 za	najbolj	 obiskano	 slovaško	
kulturno	znamenitost.	Walt	Disney,	slavni	animator,	 je	grad	Bojnice,	 tako	
kot	tudi	bavarski	grad	Neuschwanstein,	uporabil	za	kuliso	v	eni	od	risank.	
Srednjeveški	grad	 je	 rodbina	Palfi	preuredila	 in	ga	zgradila	po	zgledu	ro-
mantičnih	gradov	ob	reki	Loari.	Sprehodili	se	bomo	po	razkošno	opremlje-
nih	sobanah,	videli	bogato	pohištvo	in	končali	s	sprehodom	preko	parka.	
Po	ogledu	bomo	nadaljevali	do	zanimive	etnografske	vasice	Čičmany.	Leži	
na	nadmorski	višini	700	m	 in	 je	 središče	planšarskega	ovčarstva	 in	sirar-
stva,	predvsem	pa	je	poznana	po	čudovito	poslikanih	lesenih	hišah.	Zunanji	
ogled.	Sledi	vožnja	v	Žilino,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	Visokih	Tater.	Tatre	so	podaljšek	
Karpatov,	ki	se	na	Slovaško	in	Češko	navezujejo	iz	Romunije.	Najlepšo	podo-
bo	pokažejo	v	osrednji	in	severni	Slovaški	v	narodnem	parku	Visoke	Tatre.	
Te	so	v	marsičem	drugačne	od	nam	dobro	poznanih	Alp.	Delita	si	jih	Poljska	
in	Slovaška.	Čeprav	 sta	 sosedi,	 si	polovic	 iste	celote	ne	moreš	ogledati	s	
preprostim	prehodom	iz	ene	države	v	drugo,	ampak	se	je	treba	zapeljati	z	
avtomobilom	daleč	naokoli.	Začeli	bomo	v	kraju	Štrbske	Pleso,	ki	leži	ob	je-
zeru.	Postanek	na	gorskem	zraku	in	nato	nadaljevanje	do	Starega	Smokov-
ca,	kjer	se	bomo	z	vzpenjačo	povzpeli	na	Hrebienok	in	imeli	krajši	postanek	
v	predgorju	Tater.	
Preden	bomo	zapustili	gorski	svet	se	bomo	ustavili	še	v	turističnem	kraju	
Tatranska	Lomnica.	Vožnja	v	hotel	v	okolici	Poprada.	Namestitev,	večerja	
in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	Levočo,	ki	je	bila	v	letu	2009	vpisana	na	seznam	
UNESCO.	Znotraj	ohranjenega	obzidja	se	nahaja	ohranjeno	staro	mestno	
jedro,	katerega	srce	predstavlja	Trg	mojstra	Pavla,	kjer	stoji	tudi	renesanč-
na	cerkev	sv.	Jakoba	iz	15.	stoletja.	Ponaša	se	z	lesenim	gotskim	oltarjem,	
ki	ga	je	1517	izrezljal	mojster	Pavel	iz	Levoče	in	velja	za	najvišjega	in	enega	
najlepših	te	vrste	v	Evropi.	Pot	nas	bo	naprej	vodila	na	Spišký	grad.	Srednje-
veški	grad,	ki	se	prav	tako	nahaja	na	listi	UNESCO,	velja	za	eno	največjih	sre-
dnjeveških	utrdb	v	Evropi.	Nedaleč	stran,	na	sosednjem	gričku,	se	nahaja	
Spiška	Kapitula.	Mesto	sestavljajo	stolnica	sv.	Martina,	nekdanji	samostan	
in	ulica,	zgrajeni	v	srednjem	veku	in	obdani	z	obzidjem.	S	spodnjih	vrat	je	
čudovit	pogled	na	Spiški	grad	na	sosednjem	griču.	
Nadaljevali	bomo	do	Banske	Bystrice,	kjer	se	bomo	sprehodili	po	ulici	Hor-
na,	ki	predstavlja	središče	mesta.	Nad	ulico	se	dvigajo	meščanske	stavbe,	v	
katerih	so	danes	muzeji,	trgovinice,	kavarne	in	restavracije.	Odhod	v	hotel,	
namestitev,	večerja	in	prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	kraja	Hronsek,	kjer	si	bomo	ogledali	
protestantsko	leseno	cerkev.	Zgrajena	je	izključno	iz	lesa,	pri	gradnji	pa	niso	
uporabili	niti	enega	samega	žeblja!	Vožnja	v	Bratislavo.	Krajši	ogled	mesta,	
nad	katerim	dominira	grajski	 grič.	Podali	 se	bomo	v	 staro	mestno	 jedro,	
katerega	zaznamujejo	Michaelova	vrata,	gotska	katedrala	sv.	Martina,	kjer	
so	 določen	 čas	 kronali	 kralje,	 nadškofovska	 palača,	 frančiškanska	 cerkev	
ter	 številne	meščanske	hiše.	 Po	ogledu	 vožnja	proti	domu,	 kamor	bomo	
prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	tri	polpenzione	v	hotelih	3*/4*	v	dvoposteljnih	sobah,	vstopnino	v	grad	
Bojnice,	povratno	vožnjo	z	vzpenjačo	v	Tatrah,	vstopnino	v	cerkev	v	Levoči,	
vstopnino	 v	 Spiški	 grad,	 vstopnino	 v	 Spiško	Kapitulo,	 vstopnino	 v	 leseno	
cerkev,	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	115,00	€
Možno doplačilo na poti vstopnina	na	grad	Trenčin,	
predvidoma	6,00	€

Datum: 21.-22.5. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	 Odhod	 v	 zgodnjih	 jutranjih	 urah.	 Vožnja	mimo	 Salzburga	 in	 Lin-
za	proti	Češki.	Naš	prvi	postanek	bo	v	mestu	Olomuc,	nekdanji	moravski	
prestolnici.	Sprehodili	se	bomo	skozi	mesto	in	občudovali	kulturne	in	zgo-
dovinske	zaklade.	Začeli	bomo	na	Zgornjem	trgu,	ki	ga	krasijo	renesančni	
rotovž,	dve	fontani	in	baročni	steber	sv.	Trojice.	Sprehod	bomo	nadaljevali	
do	mogočne	gotske	cerkve	sv.	Mavricija	in	cerkve	sv.	Mihaela,	katere	zna-
čilnost	so	baročne	kupole.	Po	ulicah,	
obdanih	z	baročnimi	palačami,	bomo	
prispeli	do	 stolnice	 sv.	Vaclava,	 ki	 jo	
zaznamuje	100	m	visok	zvonik.	Dana-
šnja	 podoba	 cerkve	 se	 je	 dokončno	
oblikovala	do	19.	stoletja.	Nekaj	pro-
stega	časa	za	osvežitev	in	nato	vožnja	
na	 Sveti	 hrib,	 od	 koder	 se	 odpirajo	
lepi	razgledi	na	mesto.	
Pot	 bomo	 nadaljevali	 v	 Austerlitz	
(Slavkov	u	Brna),	 kjer	 si	bomo	ogle-
dali	 prizorišče	 slovite	Bitke	 treh	 ce-
sarjev,	kjer	je	francoska	vojska	pod	poveljstvom	cesarja	Napoleona	I.	pre-
magala	združeni	vojski	Rusije	in	Avstrije,	ki	sta	ji	poveljevala	car	Aleksander	
I.	in	cesar	Franc	I.	
Sledi	vožnja	v	Brno,	namestitev	v	hotelu,	večerja,	prosti	čas	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	si	bomo	ogledali	glavno	mesto	Moravske	–	Brno.	Najprej	
se	bomo	sprehodili	skozi	staro	mestno	 jedro,	kjer	bomo	videli	ukrivljeno	
pročelje	stare	mestne	hiše,	elegantni	mestni	trg	in	palačo	štirih	velikanov.	
Nato	se	bomo	sprehodili	do	Zeljnega	trga,	se	povzpeli	do	mogočne	kate-
drale	sv.	Petra	in	Pavla,	kjer	zvonovi	namesto	ob	12.	bijejo	ob	11.	uri.	Na	
Jakobovi	cerkvi	bomo	spoznali	možička	in	se	slikali	z	»brnskim	zmajem«,	ki	
visi	nad	vhodom	v	mestno	palačo.	Na	vzpetini	v	središču	mesta	pa	bomo	
videli	tudi	grad	Špilberg.	Nekaj	prostega	časa	za	samostojno	raziskovanje	
mesta.	
Sledi	vožnja	v	Lednice,	kjer	si	bomo	ogledali	tamkajšnji	grad,	ki	je	v	17.	sto-
letju	postal	poletna	rezidenca	družine	Liechtenstein.	Nato	bomo	nadalje-
vali	z	vožnjo	proti	Linzu	in	naprej	mimo	Salzburga	v	Slovenijo.	Prihod	domov	
je	predviden	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	v	grad	Liechtenstein	 (voden	ogled	v	angleškem	 jeziku,	
za	prevod	bo	poskrbel	naš	 vodnik),	 prenočitev	 s	polpenzionom	v	hotelu	
turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi	v	Brnu,	turistično	vodenje,	orga-
nizacijo	ter	ddv.
Možna popusta: otroci	od	6.	do	18.	leta	4.00	€,	otroci	do	6.	leta	10.00	€	
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	20,00	€

Olomuc in Brno
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Datum: 28.-29.5. 2022  Predviden program    G, L, Š, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	jutranjih	urah,	vožnja	mimo	Maribora	in	Gradca		na	Dunaj.	
»Ceste	Dunaja	so	tlakovane	s	kulturo,	tako	kot	so	druga	mesta	tlakovana	z	
asfaltom«,	je	zapisal	avstrijski	pisatelj	Karl	Kraus.	Pomislite	na	Dunaj	kot	na	
mesto,	kjer	zgodovina	in	preteklost	v	sožitju	živita	s	sedanjostjo.	
Ljubitelji	arhitekture	boste	povsod	na	Dunaju	našli	stavbe	in	palače	iz	raz-
ličnih	obdobij.	Na	Dunaju	ne	smemo	izpustiti	»Ringa«;	območja	nekdanjega	
mestnega	obzidja,	okrog	katerega	so	nanizane	glavne	znamenitosti	»impe-
rialnega	Dunaja«:	Hofburg,	mogočna	rezidenca	cesarske	družine	Habsburg,	
univerza,	državna	opera,	mestna	hiša,	državni	parlament,	sprehajalna	uli-
ca	Kärntner	Strasse,	ki	se	končuje	na	trgu	z	mogočno	Štefanovo	cerkvijo.	
Lahko	si	bomo	ogledali	notranjost	palače	Hofburg.	Del	palače	predstavlja	
uradno	prebivališče	in	delovno	mesto	predsednika	Avstrije.	Zgrajena	v	13.	
stol.	in	skozi	stoletja	razširjena,	je	palača	gostila	nekatere	izmed	najvpliv-

nejših	oseb	evropske	in	avstrijske	zgodovine,	kar	vključuje	
tudi	cesarje	habsburške	dinastije,	vladarje	avstro-ogrskega	
cesarstva.	Hofburg	 je	bil	njihova	glavna	zimska	rezidenca,	
medtem	ko	je	bil	poletna	dvorec	Schönbrunn.	Prosto.	

Na	svoj	račun	bomo	prišli	 ljubitelji	sladic,	ko	bomo	lahko	v	
Sacher	hotelu	poizkusili	in	tudi	kupili	znamenito	saher	torto,	pe-

civo	in	odlično	kavo.	
V	poznih	popoldanskih	urah	se	bomo	vkrcali	na	ladjo	in	odpluli	v	Bratislavo,	
plovba	traja	dobro	uro.	Sledi	namestitev	v	hotelu,	prosti	čas	in	prenočitev.

Z ladjo po Donavi; 
od Dunaja do Bratislave

2. dan:	Po	zajtrku	si	bomo	ogledali	Bratislavo.	Najprej	se	bomo	odpravili	
na	grajski	grič,	od	koder	se	odpirajo	pogledi	na	staro	mestno	 jedro,	mo-
gočno	reko	Donavo	in	njene	mostove	ter	na	predmestja,	katera	je	močno	
zaznamovala	socialistična	arhitektura.	Nato	se	bomo	podali	v	staro	mestno	
jedro,	katerega	zaznamujejo	Michaelova	vrata,	gotska	katedrala	sv.	Marti-
na,	kjer	so	določen	čas	kronali	kralje,	nadškofovska	palača,	frančiškanska	
cerkev	ter	številne	meščanske	hiše.	
V	nadaljevanju	dneva	se	bomo	zapeljali	do	sotočja	Morave	in	Donave	okrog	
10	km	iz	mesta.	Tam	na	vrhu	skale	stojijo	ostanki	nekoč	ene	najbolj	ponos-
nih	graščin,	 trdnjave	Devin,	ki	 je	 stoletja	veljala	za	nepremagljivo.	Uničiti	
jo	 je	uspel	 šele	 slavni	Napoleon.	 Lahko	 si	 bomo	ogledali	 grad	 in	 izvedeli	
legendo	o	deviškem	stolpu.	
Sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	4*	v	Bratislavi	v	dvoposteljni	sobi,	
ladijsko	vožnjo	od	Dunaja	do	Bratislave,	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možna doplačila:	vstopnina	v	Hofburg	na	Dunaju	15,00	€,	vstopnina	v	grad	
Devin	5,00	€,	enoposteljna	soba	30,00	€

Bratislava in Dunaj, 
praznični prestolnici

Datum: 17.-18.12. 2022  Predviden program    G, L, Š, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	 zgodnjih	 jutranjih	urah,	 vožnja	mimo	Maribora,	Gradca	
in	proti	Dunaju.	»Ceste	Dunaja	so	 tlakovane	s	kulturo,	 tako	kot	so	druga	
mesta	tlakovana	z	asfaltom«,	je	zapisal	avstrijski	pisatelj	Karl	Kraus.	Pomis-
lite	na	Dunaj	kot	na	mesto,	kjer	zgodovina	 in	preteklost	v	 sožitju	živita	s	

sedanjostjo.	Ljubitelji	arhitekture	boste	povsod	na	Dunaju	našli	stavbe	in	
palače	iz	različnih	obdobij.	Na	Dunaju	ne	smemo	izpustiti	»Ringa«;	območja	
nekdanjega	mestnega	obzidja,	okrog	katerega	so	nanizane	glavne	zname-
nitosti	»imperialnega	Dunaja«:	Hofburg,	mogočna	rezidenca	cesarske	dru-
žine	Habsburg,	univerza,	državna	opera,	mestna	hiša,	državni	parlament,	
sprehajalna	ulica	Kärntner	Strasse,	ki	se	končuje	na	trgu	z	mogočno	Štefa-
novo	cerkvijo.	Lahko	si	bomo	ogledali	notranjost	palače	Hofburg.	Del	pala-
če	predstavlja	uradno	prebivališče	in	delovno	mesto	predsednika	Avstrije.	
Zgrajena	v	13.	stol.	in	skozi	stoletja	razširjena,	je	palača	gostila	nekatere	iz-
med	najvplivnejših	oseb	evropske	in	avstrijske	zgodovine,	kar	vključuje	tudi	
cesarje	habsburške	dinastije,	vladarje	avstro-ogrskega	cesarstva.	Hofburg	
je	 bil	 njihova	 glavna	 zimska	 rezidenca,	medtem	 ko	 je	 bil	 poletna	 dvorec	
Schönbrunn.	Prosto	za	postanek	ob	božičnih	stojnicah.	Na	svoj	račun	bomo	
prišli	ljubitelji	sladic,	ko	bomo	lahko	v	Sacher	hotelu	poizkusili	in	tudi	kupili	
znamenito	saher	torto,	pecivo	in	odlično	kavo.	
Ob	približno	19.00	uri	slovo	od	mesta	in	vožnja	v	Bratislavo.	Vožnja	v	hotel,	
namestitev	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	na	grajski	grič,	od	koder	se	odpirajo	
pogledi	na	 staro	mestno	 jedro,	mogočno	Donavo,	njene	mostove	 ter	na	
predmestja,	katera	 je	močno	zaznamovala	socialistična	arhitektura.	Nato	
se	bomo	podali	v	praznično	okrašeno	staro	mestno	jedro,	kjer	bomo	lahko	
začutili	vzdušje	prijetnega	pričakovanja.	Jedro	mesta	zaznamujejo	Michae-
lova	vrata,	gotska	katedrala	sv.	Martina,	kjer	so	določen	čas	kronali	kralje,	
nadškofovska	palača,	frančiškanska	cerkev	ter	praznično	okrašene	mestne	
hiše.	Po	ogledu	se	bomo	lahko	podali	na	samostojno	raziskovanje	in	se	us-
tavili	ob	stojnicah	božičnega	sejma.	
V	popoldanskih	urah	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	ve-
černih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	prenočitev	 z	 zajtrkom	v	hotelu	 turistične	kategorije	v	Bratislavi	 v	
dvoposteljni	sobi,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možni doplačili:	enoposteljna	soba	30,00	€
	 vstopnina	v	Hofburg	na	Dunaju	15,00	€
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Datum: 27.8. 2022  Predviden program       Š
Odhod	v	jutranjih	urah.	Vožnja	proti	mejnemu	prehodu	Pince	in	naprej	v	
smeri	 Keszthelyja	 na	 zahodni	 obali	 Blatnega	 jezera,	 ki	 ga	 radi	 imenujejo	
tudi	»madžarsko	morje«.	Sprehodili	se	
bomo	po	 lično	urejenem	 francoskem	
in	 angleškem	 parku	 ter	 po	 starem	
mestnem	jedru	in	promenadi	ob	obali	
jezera,	 posejani	 z	 gostinskimi	 lokali,	
pomolom	 in	 otočkom.	 Po	 prostem	
času	se	bomo	odpravili	do	slikovitega	
polotoka	 Tihany,	 ki	 ponuja	 čudovite	
keramične	 izdelke,	 pletene	 košare,	
itd.	 Ob	 sprehodu	 si	 bomo	 ogledali	
Andrejevo	cerkev	in	benediktinski	sa-
mostan,	nato	pa	se	bomo	v	tradicio-
nalni	čardi	tudi	sami	prepričali,	da	je	golaž	tukaj	zares	odličen.	Nato	bomo	
s	trajektom	prečili	jezero	in	pristali	na		bolj	mondeni	južni	obali	jezera.	Obi-
skali	bomo	tipično	madžarsko	kmetijo,	ki	jo	imenujejo	“puszta”.	Domačini	
nas	 bodo	 pričakali	 z	 domačim	 žganjem	 “palinko”,	 nato	 si	 bomo	ogledali	
predstavo	madžarskih	konjskih	pastirjev	čikošev.	Tudi	sami	se	bomo	lahko	
preizkusili	v	konjski	ježi,	povabili	nas	bodo	še	v	svojo	180	let	staro	vinsko	
klet,	 sledila	 bo	 degustacija	 njihovih	 vin.	 V	 poznih	 popoldanskih	 urah	 se	
bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	toplo	malico	v	tradicional-
ni	čardi	(golaž,	pijača	za	doplačilo),	vožnjo	s	trajektom	preko	Blatnega	jeze-
ra,	program	na	puszti	(dobrodošlica	s	palinko	in	pogačami,	prikaz	vragolij	
čikošev),	ogled	vinske	kleti	in	degustacijo	vin,	zunanje	oglede	po	programu,	
vodenje	z	licenco	GZS,	organizacijo	in	ddv.

Madžarsko morje in čikoši
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Nitra, Trnava in Bratislava
Datum: 24.-25.9. 2022  Predviden program   G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	Odhod	avtobusa	v	zgodnjih	 jutranjih	urah.	Vožnja	skozi	karavan-
ški	tunel,	čez	Avstrijo	na	Slovaško.	Naš	prvi	postanek	bo	v	mestu	Modra,	
kjer	bomo	obiskali	najbolj	znano	prodajalno	slovaške	keramike.	Predstavili	
nam	bodo	lončarsko	obrt,	nam	razkazali	delavnice,	ogledali	pa	si	bomo	tudi	
razstavo	posvečeno	majolikam.	Možen	nakup	keramičnih	izdelkov	v	tam-
kajšnji	prodajalni.	
Pot	bomo	nadaljevali	do	mesta	Trnava,	najpomembnejšega	mesta	jugoza-
hodne	Slovaške,	ki	velja	za	eno	najstarejših	slovaških	mest.	Sprehodili	 se	
bomo	 po	 starem	mestnem	 jedru,	mimo	 stolnice	 svetega	 Nikolaja	 iz	 14.	
stoletja	 in	nadaljevali	pri	baročni	 jezuitski	 cerkvi	 z	bogatimi	štukaturami.	
Videli	bomo	tudi	samostansko	cerkev	frančiškanskega	reda	iz	14.	stoletja,	
ki	je	bila	v	17.	stoletju	obnovljena	v	baročnem	stilu.	Nekaj	prostega	časa	za	
osvežitev.	Nato	se	bomo	odpeljali	v	mesto	Nitra,	ki	je	bilo	nekoč	središče	
moravskega	imperija.	Na	griču	nad	mestom	se	bohotita	grad	in	katedrala,	
samo	mestno	jedro	pa	je	v	precejšni	meri	ohranilo	svojo	srednjeveško	po-

dobo.	 Zunanji	 ogledi	 znamenitosti	 in	
nato	vožnja	v	Bratislavo.	Namestitev	v	
hotelu,	večerja	in	prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	si	bomo	ogledali	slo-
vaško	 prestolnico	 Bratislavo.	 Najprej	
se	bomo	odpravili	 na	 grajski	 grič,	 od	
koder	 se	 odpirajo	 pogledi	 na	 staro	
mestno	jedro,	mogočno	reko	Donavo	
in	njene	mostove	 ter	na	predmestja,	
katera	je	močno	zaznamovala	sociali-
stična	arhitektura.	Nato	se	bomo	po-

dali	v	staro	mestno	jedro,	katerega	zaznamujejo	Michaelova	vrata,	gotska	
katedrala	sv.	Martina,	kjer	so	določen	čas	kronali	kralje,	nadškofovska	pala-
ča,	frančiškanska	cerkev	ter	številne	meščanske	hiše.	
V	nadaljevanju	dneva	se	bomo	zapeljali	do	sotočja	Morave	in	Donave	okrog	
10	km	iz	mesta.	Tam	na	vrhu	skale	stojijo	ostanki	nekoč	ene	najbolj	ponos-
nih	graščin,	 trdnjave	Devin,	ki	 je	 stoletja	veljala	za	nepremagljivo.	Uničiti	
jo	 je	uspel	 šele	 slavni	Napoleon.	 Lahko	 si	 bomo	ogledali	 grad	 in	 izvedeli	
legendo	o	deviškem	stolpu.	Sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	
v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	prenočitev	s	polpenzionom	v	hotelu	turistične	kategorije	v	Bratislavi	v	
dvoposteljni	sobi,	obisk	delavnic	keramike,	prikaz	lončarske	obrti	in	ogled	
razstave	majolik,	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možni doplačili:	enoposteljna	soba	28,00	€
	 vstopnina	–	grad	Devin	5,00	€

Datum: 14.-15.5. 2022  Predviden program    G, L, Š, D*, P*
1.dan:	Odhod	v	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	odpeljali	v	Budimpešto.	Zače-
li	bomo	s	spoznavanjem	mestnih	znamenitosti	na	desnem	bregu	Donave	

in	 videli	 znamenito	Matjaževo	 cerkev	 in	 Ribiško	
bastijo,	 ki	 je	 eden	 od	 simbolov	mesta.	 Z	 nje	 je	
čudovit	 pogled	 na	 »peštanski	 del«	 mesta:	 na	
novogotski	 parlament,	 Verižni	most,	 župno	 cer-
kev	 sv.	 Štefana	 in	Donavo.	 Ime	bastije	 izvira	od	
ribičev,	ki	so	v	času	turških	vpadov	branili	ta	del	
mesta.	Budimpešta	 je	mlada	 in	hkrati	 stara.	Po	
natančnejši	 presoji	 obstaja	 šele	 od	 leta	 1872;	
takrat	je	namreč	dobila	sedanje	ime.	Drugače	pa	

je	stara	vsaj	2000	let,	takrat	so	na	tem	območju	Rimljani	ustanovili	vojaške	
postojanke,	iz	njih	pa	sta	se	razvili	dve	mesti:	Budim	na	desnem	in	Pešta	na	
levem	bregu	Donave.	Vožnja	v	hotel,	namestitev.	Sledi	možnost	odhoda	na	
večerjo	v	čardo.	Prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	bomo	nadaljevali	z	ogledom	Budimpešte.	Videli	bomo	
Trg	junakov,	trg	okoli	parlamenta,	mogočno	stavbo	parlamenta,	Štefanovo	
cerkev	 in	številne	druge	znamenitosti.	Mesto	 je	znano	tudi	po	termalnih	
kopališčih,	najpomembnejši	je	kopališki	kompleks	Gellert.	Možnost	vožnje	
z	ladjo	po	Donavi.	V	popoldanskih	urah	se	bomo	odpeljali	proti	domu,	ka-
mor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	prenočitev	z	zajtrkom	v	
hotelu	 turistične	kategorije	 v	dvoposteljni	 sobi	na	območju	Budimpešte,	
zunanje	oglede	po	programu,	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možna doplačila:	 enoposteljna	soba	25,00	€,	večerja	v	čardi	25,00	€	(ob	
prijavi	vsaj	20	oseb),	vožnja	z	ladjo	po	Donavi	19,00	€

Budimpešta v dveh dneh
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Prestolnice ob Donavi v adventu
Datum: 2.-4.12. 2022  Predviden program     G, L, Š, D*, P*
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Vožnja	ob	južni	obali	Blatnega	je-
zera	 do	 Budimpešte.	 Za	 prvi	 vtis	 veličastne	 podobe	 donavske	 kraljice	 se	
bomo	podali	na	Cittadelo,	ki	je	s	235	m	najvišji	del	mesta.	Od	tam	se	nam	
bo	odprla	čudovita	panorama	na	Pešto	in	mostove,	ki	jo	povezujejo	z	Budi-
mom.	Ob	panoramski	vožnji	bomo	nato	spoznali	Pešto:	NEP	stadion,	kopa-
lišče	Szechenyi	in	Trg	junakov,	kjer	poleg	kipa	nadangela	Gabrijela	najdemo	
še	kipe	pomembnih	madžarskih	kraljev	in	borcev	za	svobodo.	Skozi	glavno	
mestno	ulico,	t.i.	madžarske	Elizejske	poljane,	nas	bo	pot	vodila	do	katedrale	
Sv.	Štefana.	Sledilo	bo	pohajkovanje	po	znameniti	ulici	Vatci.	Podali	se	bomo	
še	do	Budima,	kjer	bodo	na	grajskem	hribu	na	naša	radovedna	očesa	čaka-
li	Ribiška	trdnjava,	Matjaževa	cerkev,	spomenik	prvega	madžarskega	kralja	
Štefana	I.	in	Budimski	grad,	kjer	se	danes	nahaja	Narodna	galerija.	Nato	se	
bomo	odpravili	na	božični	sejem,	poln	slastnih	vonjav,	prazničnih	dobrot	in	
bleščečih	okraskov.	Vožnja	v	hotel,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.

2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	proti	Dunaju.	Po	prihodu	v	avstrijsko	prestolni-
co	se	bomo	najprej	ustavili	pred	palačo	Schönbrunn,	kjer	se	odvija	eden	
od	dunajskih	adventnih	sejmov.	Nato	se	bomo	odpravili	v	središče	Dunaja.	
Sprehodili	 se	bomo	mimo	simbolov	prestolnice.	Nekdanja	veličina	cesar-
stva	se	ne	zrcali	samo	v	veličastnih	stavbah,	ampak	tudi	po	ulicah	dunajske-
ga	starega	mestnega	jedra	še	veje	dih	veličastnih	časov.	Svoj	čar,	v	praznič-
no	tančico	zavitemu	Dunaju	nudijo	tudi	izložbe	trgovin	in	lučke,	prepletene	
z	vejicami	iglavcev.	V	tem	obdobju	je	pred	mestno	hišo	božični	sejem,	kjer	
pisano	okrašena	drevesa	svoje	naravno	listje	zamenjajo	za	svetleče	okraske	
v	različnih	podobah.	Ker	je	mraz	stalnica	decembrskih	prireditev,	se	kuhano	
vino,	čaj	in	vroča	čokolada	priležejo	hladnim	dlanem	in	rdečim	nosovom.	
Vzdušje,	ki	vlada	tukaj,	 je	potrebno	doživeti.	V	poznih	popoldanskih	urah	
bomo	zapustili	Dunaj	in	se	odpeljali	proti	slovaški	prestolnici	Bratislavi.	Sle-
di	namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	na	grajski	grič,	od	koder	se	odpirajo	
pogledi	na	 staro	mestno	 jedro,	mogočno	Donavo,	njene	mostove	 ter	na	
predmestja,	katera	 je	močno	zaznamovala	socialistična	arhitektura.	Nato	
se	bomo	podali	v	praznično	okrašeno	staro	mestno	jedro,	kjer	bomo	lahko	
začutili	vzdušje	prijetnega	pričakovanja.	Jedro	mesta	zaznamujejo	Michae-
lova	vrata,	gotska	katedrala	sv.	Martina,	kjer	so	določen	čas	kronali	kralje,	
nadškofovska	palača,	frančiškanska	cerkev	ter	praznično	okrašene	mestne	
hiše.	 Po	 ogledu	 se	 bomo	 lahko	 podali	 na	 samostojno	 raziskovanje	 in	 se	
ustavili	 ob	 stojnicah	 božičnega	 sejma.	 V	 popoldanskih	 urah	 vožnja	 proti	
domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu;	dva	polpenziona	v	hotelih	4*	v	Budimpešti	in	Bratislavi	v	dvoposteljni	
sobi,	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	50,00	€

Budimpešta v prazničnem času

Datum: 10.-11.12. 2022  Predviden program     G, L, Š, D*, P*
1. dan:	 Odhod	 v	 jutranjih	 urah.	 Vo-
žnja	proti	Budimpešti,	madžarski	pre-
stolnici.	 Najprej	 se	 bomo	ustavili	 na	
desnem	bregu	Donave	 in	 videli	 zna-
menito	 Matjaževo	 cerkev	 in	 Ribiško	
bastijo,	 enega	 največjih	 simbolov	
mesta.	Z	nje	je	čudovit	pogled	na	»pe-
štanski	del«	mesta:	novogotski	parla-
ment,	Verižni	most,	župnijsko	cerkev	
Sv.	Štefana	in	Donavo.	Ime	bastije	izvi-
ra	od	ribičev,	ki	so	v	času	turških	vpa-
dov	branili	ta	del	mesta.	Videli	bomo	
mogočno	 stavbo	 parlamenta	 z	 imenitno	 lego,	 neposredno	 na	 peštanski	
obali;	krasijo	ga	številni	stolpiči,	kipi	in	96	m	visoka	kupola.	Nato	se	bomo	
odpravili	na	božični	sejem.	Vožnja	v	hotel,	namestitev	in	prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	bomo	nadaljevali	z	ogledom	mestnega	jedra.	Videli	bomo	
Trg	junakov,	Štefanovo	cerkev	in	številne	druge	znamenitosti.	Budimpešta	
je	 znana	 tudi	po	 termalnih	kopališčih;	najpomembnejši	 je	kopališki	 kom-
pleks	Gellert.	Nekaj	prostega	 časa,	 nato	pa	 vožnja	 v	 izjemno	 slikovito	 in	
turistično	 živahno	mestecu	 Szentendre,	 znano	 po	 trgovcih	 in	 umetnikih	
ter	priseljencih	iz	različnih	kulturnih	sredin	Evrope.	Nato	se	bomo	odpeljali	
proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	prenočitev	z	zajtrkom	v	
hotelu	4*	v	dvoposteljni	sobi	na	območju	Budimpešte,	zunanje	oglede	po	
programu,	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	25,00	€

Potep po Istri in dnevi tartufov
Datum: 1.10. 2022  Predviden program      Š
Vožnja	v	Grožnjan,	ki	 je	poznan	po	slikarski	koloniji	 in	številnih	koncertih	
klasične	glasbe.	Prepustili	se	bomo	duhu	časa,	ki	se	tukaj	za	trenutek	usta-
vi.	Skoraj	vzporedno	s	traso	nekdanje	železniške	proge	Parenzane,	bomo	
pot	 nadaljevali	 v	 dolino	 najdaljše	
in	 najlepše	 istrske	 reke	Mirne	 in	 na	
daleč	 nas	 bo	 pozdravil	 slikoviti	 sre-
dnjeveški	Motovun.	Ogled	mestnega	
jedra,	nato	pa	kratka	vožnja	v	vasico	
Livade	 v	 osrčju	 motovunskega	 goz-
da,	ki	je	eno	najbogatejših	območij	s	
tartufi	v	Evropi.	Z	vlakcem	se	bomo	
zapeljali	 v	 motovunski	 gozd,	 kjer	
nam	 bodo	 nabiralci	 tartufov	 skupaj	
s	 svojimi	psi	 predstavili	 »lov	na	 tar-
tufe«.	Obisk	prireditve	»Dnevi	tartu-
fov«.	V	popoldanskem	času	se	bomo	skozi	Roč	po	7	kilometrov	dolgi	»Aleji	

glagoljašev«	 zapeljali	 do	Huma.	 Znotraj	 grajskega	 obzidja	 so	
majhne	ulice,	župnijska	cerkev,	cerkev	sv.	Jeronima	s	freska-
mi	 iz	12.	 stol.	 ter	številni	 zapisi	v	glagolici.	Dobro	poznana	
je	tudi	gastronomska	ponudba	Humske	»konobe«,	edinega	
mesta,	 kjer	 se	 dobi	 »biska«,	 rakija	 pripravljena	po	 stoletja	
starem	receptu.	Poskusili	 jo	bomo	 tudi	mi	 in	 si	privoščili	 še	

okusno	 istrsko	 večerjo.	 Polni	 lepih	 vtisov	 se	 bomo	 v	 večernih	
urah	vrnili	proti	domu..
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	povratno	vožnjo	z	lokalnim	avtobusom	v	Motovunu,	demonstracijo	
iskanja	 in	nabiranja	 tartufov,	degustacijo	Humske	biske,	večerjo	v	tipični	
istrski	konobi	(pijača	za	doplačilo),	vodenje	in	organizacijo	izleta	ter	ddv.
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Datum: 10.9. 2022  Predviden program           G, L, Š
Odhod	v	jutranjih	urah.	S	turističnim	avtobusom	se	bomo	peljali	proti	Šta-
jerski,	prečkali	hrvaško	mejo	 in	prišli	v	Krapino.	Krapinskemu	pračloveku	
(Homo	crapiniensis),	ki	sodi	med	neandertalce,	znanstveniki	pripisujejo	več	
kot	100.000	let.	Obiskali	bomo	Muzej	krapinskih	neandertalcev,	ki	s	svojimi	
tehnološkimi	dosežki	sodi	med	najsodobnejše	muzeje	te	vrste	na	svetu.	Iz-
jemen	muzej	je	zaradi	inovativne	in	interaktivne	zasnove	prejel	že	številne	
mednarodne	nagrade.	Voden	ogled	muzeja.	Po	ogledu	vožnja	v	Varaždin,	
ki	se	nahaja	na	obrežju	reke	Drave	in	je	poznan	kot	najbolj	baročno	mesto	
na	Hrvaškem.	Arheološka	najdišča	v	Varaždinu	pričajo,	da	sega	zgodovina	
mesta	več	kot	osem	stoletij	v	preteklost.	V	obdobju	od	leta	1756	do	1776	
je	bil	celo	glavno	mesto	Hrvaške.	Varaždin	je	tako	postal	mesto	cerkva	in	
samostanov,	 glasbe,	 cvetja,	 mesto	
jutranjih	 zvonov.	 Z	 lokalnim	 vodni-
kom	 si	 bomo	ogledali	 staro	mestno	
jedro,	 trdnjavo	 Stari	 grad,	 mestno	
hišo,	 cerkev	 sv.	 Nikole,	 katedralo,	
Uršulinsko	 cerkev	 in	 občudovali	 ču-
dovite	mestne	 palače.	 Po	 vodenem	
ogledu	 nekaj	 prostega	 časa	 za	 sa-
mostojno	 raziskovanje.	 Sledi	 vožnja	
proti	 domu,	 kamor	 bomo	 prispeli	 v	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	programu,	vstopnino	in	vodenje	v	Muzeju	
krapinskih	neandertalcev,	obvezno	lokalno	vodenje	v	Varaždinu	v	sloven-
skem	jeziku,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	18.	leta	3,00	€

Krapina in Varaždin

Zagreb in živalski vrt

Datuma: 25.6., 29.10. 2022  Predviden program       Š
Vožnja	do	Zagreba.	Že	od	daleč	nas	bo	pozdravila	Medvednica,	ki	se	mo-
gočno	dviga	nad	milijonsko	hrvaško	prestolnico.	Zagreb	velja	za	mesto	z	
bogato	srednjeevropsko	zgodovino	in	tradicijo,	ki	po	svojem	videzu	ne	za-
ostaja	za	drugimi	evropskimi	prestolnicami.	Panoramsko	se	bomo	popeljali	
po	Slavonski	aveniji	mimo	stavbe	hrvaške	RTV,	dvorane	Vatroslava	Lisin-
skega,	muzeja	Mimara.	Ob	sprehodu	skozi	mesto	bomo	spoznali	 slikoviti	
Kaptol,	na	katerem	dominira	katedrala,	se	čez	tržnico	Dolac	spustili	do	Trga	
bana	Jelačića,	kjer	bomo	slišali	legendo	o	imenu	mesta	Zagreb.	Ogled	bomo	
nadaljevali	 v	 Gornjem	 Gradu	 –	 starem	mestnem	 središču,	 kjer	 si	 bomo	
ogledali	obrambni	stolp	Lotrščak	 in	cerkev	Svetega	Marka	 iz	13.	stoletja.	
Na	cerkveni	strehi	se	zrcalijo	grbi	Hrvaške,	Dalmacije	in	Slavonije,	na	desni	
strani	pa	grb	Zagreba.	Po	ogledu	se	bomo	znova	spustili	v	center	mesta	in	
si	privoščili	še	nekaj	prostega	časa.	V	popoldanskih	urah	bo	sledila	kratka	
vožnja	v	Maksimirski	park,	kjer	se	na	7	hektarjih	razprostira	bogat	živalski	
vrt.	Ustanovljen	je	bil	že	leta	1925.	Na	dan	odprtja	so	bile	tam	tri	sove	in	tri	
lisice!	Danes	v	živalskem	vrtu	živi	1996	živali,	za	katere	skrbi	70	zaposlenih.	
Ogledali	si	bomo	najrazličnejše	živali:	sesalce,	ptiče,	plazilce,	dvoživke,	ribe	
in	nevretenčarje	s	skoraj	vseh	celin	sveta.	Med	ogledom	se	bomo	lahko	ok-
repčali	v	ZOO	café	ali	pa	kupili	spominek	v	tamkajšnji	
trgovini.	V	popoldanskih	urah	odhod	proti	Sloveniji,	
kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	
zunanje	oglede	po	programu,	vstopnino	v	živalski	
vrt,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možna popusta: 
otroci	do	7.	leta	2,60	€
otroci	od	7.	do	14.	leta	1,30	€

Datum: 28.5. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	jutranjih	urah,	vožnja	proti	Dolenjski,	kjer	bomo	prečkali	hrvaško	
mejo.	Naš	prvi	postanek	bo	v	Donji	Stubici,	pri	znameniti	Gubčevi	lipi,	stari	

več	kot	400	let,	edini	živeči	priči	kmeč-
kih	 uporov	 iz	 leta	 1573.	 Danes	 lipa	
meri	v	višino	9	metrov,	njeno	deblo	pa	
ima	kar	4,70	metra	obsega.	Kratko	vo-
žnjo	bomo	nadaljevali	v	Gornjo	Stubi-
co,	 kjer	 si	 bomo	v	 gradu	Oršićev,	 ob	
strokovnem	 vodstvu,	 ogledali	 muzej	
kmečkih	 uporov.	 Tu	 so	 imeli	 hrvaški	
in	 slovenski	 kmetje	 leta	 1573	 glavno	
oporišče	 uporov.	 V	 urejenem	 parku	
je	spomenik	Matiji	Gubcu.	Pot	bomo	
nadaljevali	 po	 razgibanem	 gričevna-

tem	svetu	do	Marije	Bistrice,	največjega	hrvaškega	romarskega	središča.	
Cerkev	je	bila	prvič	omenjena	že	leta	1209,	največja	znamenitost	pa	je	got-
ski	leseni	kip	Črne	Marije,	povezane	s	čudeži	in	legendami.	Ogled	in	nekaj	
prostega	časa.	Sledi	vožnja	do	gradu	Trakošćan,	ki	se	nahaja	odmaknjen	od	
večjih	mest,	v	severovzhodnem	delu	Hrvaškega	Zagorja	med	Macljem,	Rav-
no	Goro	in	Strahinčico.	Trakošćan	je	z	dvorcem	in	jezerom	pod	njim	eden	
najlepše	vzdrževanih	parkovnih	površin	na	Hrvaškem.	Ogled	gradu	in	pros-
ti	čas	za	samostojno	odkrivanje	čudovitega	parka,	 sprehod	ob	prelepem	
jezeru,	pijačo,	okrepčilo.	Sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	vstopnino	in	strokovno	vodenje	v	Muzeju	kmečkih	uporov,	vstopni-
no	v	grad	Trakošćan,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	18.	leta	3,00	€

Hrvaško Zagorje

Datuma: 14.5., 18.9. 2022  Predviden program           G, L, D
S	turističnim	avtobusom	se	bomo	mimo	Ljubljane,	Novega	mesta	in	Brežic	
podali	na	Hrvaško,	v	glavno	mesto	Zagreb.	Krožna	vožnja	po	mestu,	nato	
pa	bomo	v	tamkajšnjem	živalskem	vrtu	preživeli	čudovit	dan	med	živalmi	
z	vseh	svetovnih	kontinentov.	Lahko	bomo	prisostvovali	hranjenju	nekate-
rih	živali	ali	poslušali	zanimive	razlage	tamkajšnjih	oskrbnikov,	posedeli	pri	
opazovanju	živali	in	se	posladkali	s	sladoledom.	Sprehod	po	mestu,	nato	pa	
ob	18.00	uri	vožnja	proti	domu.	Prihod	domov	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vstopnino	v	živalski	vrt,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možna popusta: otroci	do	7.	leta	2,60	€,	otroci	od	7.	do	14.	leta	1,30	€

Živalski vrt v Zagrebu

18.9. 
nedeljski izlet
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Dan na ladji; od Poreča do Rovinja
Datum: 18.6. 2022 Predviden program  G, L
Odhod	 avtobusa	 v	 zgodnjih	 jutranjih	 urah.	 Vožnja	 proti	
meji	s	Hrvaško	in	naprej	do	Poreča.	Tam	se	bomo	vkrcali	
na	 ladjo,	kjer	nas	bo	z	dobrodošlico	sprejel	kapitan.	Dan	
bomo	 namenili	 slikoviti	 plovbi	 med	 številnimi	 otočki	 in	
zahodno	 istrsko	obalo	ter	odličnim	melodijam	izpod	rok	glasbenika.	 Izkr-

cali	 se	bomo	v	biseru	 Istre,	 Rovinju.	
Mnogi	 pravijo,	 da	 je	 to	 najbolj	 ro-
mantično	 mesto	 v	 Sredozemlju.	 Po	
ogledu	Rovinja	se	bomo	znova	vkrcali	
na	ladjico	in	zapluli	v	enega	najlepših	
fjordov	–	Limski	kanal,	ki	je	dolg	9	km,	
širine	600	m,	stene	pa	se	dvigajo	vse	
do	 100	 m.	 Poznan	 je	 predvsem	 po	
gojiščih	 školjk.	 Tudi	 naši	mornarji	 se	
bodo	 potrudili	 in	 nam	 bodo	 na	 ladji	
postregli	z	odlično,	sveže	pripravljeno	
ribo	in	še	s	čim	…	

Sledila	bo	vožnja	do	Vrsarja.	Postanek	za	ogled,	sprehod	po	mestecu,	po	
želji	tudi	kopanje.	V	poznih	popoldanskih	urah	se	bomo	vrnili	v	Poreč.	Kra-
tek	ogled	mestnih	znamenitosti,	zlasti	izstopa	Evfrazijeva	bazilika,	ki	je	naj-
lepše	ohranjena	bizantinska	bazilika	pod	zaščito	UNESCA.	Sledil	bo	povra-
tek	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	celodnevni	izlet	z	ladjico	
z	vključenim	kosilom	in	pijačo	ter	vodenjem	v	času	plovbe,	zunanje	oglede	
po	programu,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.

Datuma: 21.5., 8.10. 2022  Predviden program  G, L
V	jutranjih	urah	se	bomo	podali	proti	Istri.	Polotok	se	deli	na	tri	dele:	Bela	
Istra,	Siva	Istra	in	Rdeča	Istra.	Njeno	ime	izhaja	iz	ilirskega	plemena	Histri,	

po	drugi	teoriji	pa	po	reki	Histar	(Do-
nava,)	ker	so	včasih	domnevali,	da	se	
v	Istri	zliva	v	Jadransko	morje.	
V	dopoldanskih	urah	bomo	prispeli	v	
Fažano	in	se	s	posebno	ladjo	popeljali	
do	prelepega	Brionskega	otočja.	Bri-
onski	arhipelag	je	eden	najlepših	na-
rodnih	parkov	Hrvaške,	katerega	tvori	
14	 otokov	med	 Puljem	 in	 Rovinjem.	
Po	drugi	svetovni	vojni	so	Brioni	pos-
tali	 občasna	 rezidenca	 Josipa	 Broza	
Tita,	 kamor	 so	prihajali	 številni	 poli-

tiki	in	svetovno	znane	osebnosti.	Brione	so	leta	1983	razglasili	za	narodni	
park,	zahvaljujoč	čudoviti	naravi,	bogati	flori	 in	favni	ter	mešanici	zgodo-
vinskih	spomenikov.	Med	vožnjo	z	vlakcem	in	pod	vodstvom	lokalnega	vo-
dnika	si	bomo	ogledali	otok	Veliki	Brion,	največjega	od	štirinajstih	otokov.	
Po	ogledu	se	bomo	z	ladjo	vrnili	v	Fažano.	Vožnja	v	Rovinj,	ki	velja	za	najbolj	
slikovito	 in	 idilično	 istrsko	mesto,	nad	katerim	dominira	 cerkev	Sv.	Eufe-
mije.	Njen	63	m	visoki	zvonik	je	najvišji	v	Istri	in	je	hkrati	posnetek	bene-
škega	 stolpa	 campanille.	Ogled	 in	nato	prosto	 za	 samostojno	odkrivanje	
ozkih	mestnih	uličic	ali	posedanje	ob	morju.	Povratek	domov	je	predviden	
v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	ogled	Rovinja,	izlet	z	ladjo	
na	Brione,	voden	ogled,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možen popust: otroci	do	14.	leta	12,00	€

Brioni in Rovinj

Narodni park Plitvice
Datum: 22.10. 2022  Predviden program  G, L

V	jutranjih	urah	se	bomo	odpeljali	na	
otok	 Krk.	 Naš	 prvi	 postanek	 bomo	
naredili	za	ogled	jame	Biserujka,	ki	jo	
bogatijo	 številni	 stalaktiti,	 stalagmiti	
in	kalcitni	stebri.	V	jami	so	bile	najde-
ne	kosti	jamskega	medveda,	v	njej	pa	
živi	šest	endemitskih	vrst.	
V	 nadaljevanju	 se	 bomo	 zapeljali	 v	
mesto	Krk	in	se	sprehodili	skozi	staro	
jedro.	Otok	Krk	slovi	kot	eden	največ-
jih	pridelovalcev	oljk	in	oljčnega	olja.	
Obiranje	oljk	bo	na	vrhuncu,	tako	da	

se	bomo	v	oljčnem	nasadu	nad	mestecem	Punat	pridružili	delavcem	in	jim	
pomagali	pri	obiranju.	Zapeljali	se	bomo	proti	nasadu	in	po	krajšem	spre-
hodu	bomo	prispeli	do	prvih	oljk.	 Sprejel	nas	bo	domačin	 /	 strokovnjak,	
ki	nam	bo	predstavil	oljko,	oljčno	olje	 in	oljarstvo.	Pokazal	nam	bo,	kako	
potekajo	pravilni	postopki	obiranja,	tako	da	bomo	poučeni	in	pripravljeni	
na	obiranje.	Med	delom	se	bomo	okrepčali	s	kosilom	in	pijačo.	Videli	bomo	
stiskalnico	 in	 spoznavali	 načine	 pridelave	 oljčnega	 olja.	 V	 popoldanskih	
urah	se	bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	je	predviden	prihod	v	večernih	
urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	 avtobusom,	 lokalno	
vodenje	in	predstavitev	oljarstva,	kosilo	in	okrepčilo	med	obi-
ranjem,	obiranje	oljk	pod	strokovnim	vodstvom,	ogled	sti-
skalnice,	vstopnino	v	 jamo	Biserujko,	turistično	vodenje,	
organizacijo	in	ddv.

Obiranje oljk na Krku
Datuma: 28.5., 8.10. 2022  Predviden program           G, L, D
Jutranja	vožnja	proti	Dolenjski.	Po	prečkanju	državne	meje	bomo	pot	na-
daljevali	 proti	mestecu	 Slunj.	 Peljali	 se	 bomo	mimo	 t.i.	 Rastok,	 območja	
naselja	mlinov,	 kjer	 se	 srečata	 reki	 Korana	 in	 Slunjčica,	 ki	 s	 svojo	 pojav-
nostjo	predstavljata	idealne	pogoje	za	
mlinarsko	 dejavnost.	 Narava	 je	 tukaj	
ustvarila	 številne	 manjše	 slapove	 in	
potoke,	ki	so	privabile	mlinarje	že	pred	
300	leti.	Sotočje	rek	je	tako	še	ena	igra	
vode	in	narave,	ki	jo	je	človek	izkoristil	
za	svoj	obstoj.		Vožnja	do	Plitvic.	Med	
našim	obiskom	tega	naravnega	bisera	
si	 bomo	 ogledali	 območje,	 ki	 je	 bilo	
leta	 1949	 proglašeno	 za	 nacionalni	
park.	 Tu	 se	 nahaja	 šestnajst	 manjših	
in	 večjih	 jezer	 kristalne	 ter	 pastelno	
modrozelene	barve.	Voda	v	jezera	priteka	iz	številnih	potokov	in	rek,	ki	so	
medsebojno	prepleteni	z	mogočnimi	slapovi.	Ko	se	le-ti	zlivajo	eden	v	dru-
gega,	ustvarjajo	edinstveno	in	neponovljivo	celoto.	Sprehodili	se	bomo	po	
številnih	lepo	urejenih	stezicah	in	brveh,	se	popeljali	z	ladjico	in	lokalnim	
panoramskim	vlakom	ter	občudovali	prekrasne	stvaritve	narave,	uživali	v	
čarobnih	motivih	 senc,	ki	 jih	 rišejo	gozdne	krošnje.	V	popoldanskih	urah	
bomo	polni	lepih	vtisov	zapustili	park	in	se	po	isti	poti	vrnili	v	Slovenijo.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	vstopnino	v	Narodni	park	
Plitvice,	vključno	z	ladjico	in	lokalnim	panoramskim	vlakom,	zunanje	
oglede	po	programu,	turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možna popusta: otroci	do	7.	leta	21,00	€
	 otroci	od	7.	do	18.	leta	14,00	€
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Slavonija in Baranja
Datum: 27.-28.2022 Predviden program    G, L, D, Š*, P*
1. dan:	Jutranja	vožnja	na	Hrvaško	in	postanek	v	Đakovu	za	ogled	mesta	in	
sprehod	do	Državne	kobilarne	lipicancev	Đakovo.	Po	vodenem	ogledu	se	
bomo	odpravili	v	Osijek,	si	ogledali	mestne	znamenitosti	in	po	želji	ob	do-
plačilu	lahko	obiskali	muzej	Slavonije.	Sledi	vožnja	do	mesta	Ilok,	kjer	bomo	
v	»Iločkih	podrumih«	pokušali	vrhunska	vina	tega	vinorodnega	področja.	
Po	degustaciji	se	bomo	odpeljali	v	Vukovar,	se	sprehodili	skozi	mestno	je-
dro,	si	ogledali	znameniti	vodni	stolp	in	dan	zaključili	v	čudovitem	dvorcu	
Eltz,	kjer	je	muzej	mesta	Vukovar.	Vožnja	do	hotela,	večerja	in	nočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	na	ogled	naravnega	parka	Kopački	rit,	
ki	 je	najbolj	privlačna	turistična	destinacija	Slavonije	 in	Baranje.	Na	njem	
živi	več	kot	2.000	bioloških	vrst,	med	katerimi	je	tudi	veliko	število	redkih	
in	ogroženih.	Ob	strokovnem	vodstvu	se	bomo	po	parku	sprehajali,	pluli	z	
ladjico	in	se	vozili	z	vlakcem.	Po	ogledu	bomo	se	bomo	odpeljali	na	kosilo	
v	etno	vas	Karanac.	Sledi	vožnja	proti	domu,	kamor	je	prihod	predviden	v	
poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	polpenzion	v	dvoposteljni	sobi	v	hotelu	turistične	kategorije	na	ob-
močju	Osijeka,	kosilo	v	etno	vasi	Karanac	(pijača	za	doplačilo),	vstopnino	in	
strokovno	vodenje	v	konjušnici	Đakovo,	vstopnino,	strokovno	vodenje,	vo-
žnjo	z	vlakcem	in	plovbo	z	ladjico	v	naravnem	parku	Kopački	rit,	degustacijo	
vin	s	prigrizkom	v	»Iločkih	podrumih«,	vstopnino	v	dvorec	
Eltz	in	muzej	mesta	Vukovar,	turistično	vodenje,	organizacijo	
izleta	ter	ddv.
Možni doplačili:	enoposteljna	soba	15,00	€
	 vstopnina	v	muzej	Slavonije	3,50	€

Cres, ladijski izlet
Datum: 6.8. 2022  Predviden program  G, L
Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah.	Sledila	bo	vožnja	proti	Hrvaški.	 Izstopili	
bomo	v	Rabcu	in	se	vkrcali	na	ladjo,	ki	bo	odplula	na	otok	Cres.	Pluli	bomo	

proti	zalivoma	Valun	in	Cres,	ki	se	na-
hajata	v	zavetju	rta	Pernat.	
Izkrcali	 se	bomo	v	Cresu,	 prikupnem	
mestecu,	 ki	 je	 ohranilo	 tisto	 najpo-
membnejše;	 svojo	 dušo.	 Veliko	 ma-
rino	so	umaknili	 iz	 zaliva,	 v	mandrač	
imajo	 možnost	 pripluti	 le	 domačini	
s	 čolni	 obledelih	 barv,	 na	 katerih	 so	
naložene	ribiške	mreže.	Današnji	Cres	
je	ostal	 strnjeno	naselje	ozkih	hiš	 in	
še	 ožjih	 ulic,	 na	 katerih	 lokali	 vabijo	
goste	 na	 hladno	 pijačo,	 sladoled	 ali	

morske	dobrote.	Ogled	in	ponovno	vkrcanje	na	ladjo,	kjer	bomo	imeli	ko-
silo.	
Sledi	 panoramska	 plovba	 do	 Dra-
gozetičev,	postanek	in	možnost	kopa-
nja.	 Vrnitev	 v	 Rabac	 v	 popoldanskih	
urah	in	vožnja	proti	domu.	Prihod	je	
predviden	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 ladijski	 izlet	 na	 relaciji	
Rabac	–	Cres	–	Rabac,	kosilo	na	ladji	
(aperitiv,	 ribji,	mesni	ali	 vegetarijan-
ski	 meni,	 solata,	 vino	 ali	 sok),	 živo	
glasbo	na	ladji,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.

Rab in Pag, ladijski izlet
Datuma: 16.7., 27.8. 2022  Predviden program  G, L

Odhod	 v	 zgodnjih	 jutranjih	 urah.	 Vo-
žnja	na	otok	Krk	in	v	mesto	Krk,	kjer	se	
bomo	 vkrcali	 na	 ladjo	 in	 zapluli	 proti	
otoku	Rab.	Naš	cilj	bo	mesto	Rab,	kjer	
se	 bomo	 izkrcali	 in	 imeli	 voden	 ogled	
starega	 jedra.	Po	ogledu	bo	prosto	 za	
postanek	v	enem	od	mestnih	parkov	ali	
posedanje	na	mestni	promenadi.	Nato	
se	 bomo	 ponovno	 vkrcali	 na	 ladjo	 in	
odpluli	na	otok	Pag.	Sledi	kosilo	na	lad-
ji.	V	nadaljevanju	bo	naš	cilj	vasica	Lun	

na	Pagu,	kjer	si	bomo	lahko,	za	doplačilo,	ogledali	najstarejši	oljčni	nasad.	
Za	najstarejša	divja	drevesa,	 ki	 so	 stara	 tudi	 čez	1.600	 let,	odlično	 skrbi	
lokalno	društvo	»lunjskih	maslinara«.	Po	ogledu	 in	kratkem	postanku	se	
bomo	mimo	otoka	Galun,	kjer	bomo	hranili	galebe,	vrnili	nazaj	na	Krk.	Sle-
di	 vožnja	 proti	 domu,	 kamor	 bomo	
prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	 celodnevni	 ladijski	 izlet	 na	
otoka	Rab	 in	Pag	 s	kosilom	na	 ladji,	
lokalno	vodenje	po	mestu	Rab,	mož-
nost	kopanja	na	Rabu	in	Pagu	(odvis-
no	od	vremena),	 turistično	vodenje,	
organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo na licu mesta: 
ogled	oljčnega	nasada	in	pokušina	oljčnega	olja:	
2,00	€	/	osebo

Slavonija in BaranjaCres, ladijski izlet

Kornati, ladijski izlet

Datum: 2.7. 2022  Predviden program           G, L, D
Vožnja	proti	Dolenjski	 in	dalje	po	hrvaški	avtocesti	do	okolice	Zadra,	kjer	

se	bomo	vkrcali	na	barko.	Križarjenje*	
med	 Kornatskimi	 otoki.	 Osemurno	
bivanje	 na	 barki	 bomo	 popestrili	 s	
kopanjem,	 si	 privoščili	 kosilo	 in	 uži-
vali	 pri	 opazovanju	 kristalno	 čistega	
morja,	nenavadnih	otoških	oblik	 in	v	
šepetu	morja,	ko	čezenj	zapiha	vetrc.	
Predali	 se	 bomo	 brezskrbnosti,	 ki	 jo	
lahko	 ponudi	 le	 neokrnjena	 narava.	
Po	 križarjenju	 se	 bomo	 podali	 nazaj	
proti	domu.	Vrnili	 se	bomo	v	poznih	
nočnih	urah.

Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	 zunanje	 oglede	 po	 pro-
gramu,	program	križarjenja	po	Korna-
tih,	turistično	vodenje,	organizacijo	in	
ddv.
Cena križarjenja zajema 8	 –	 urno	
vožnjo	 z	 barko	 z	možnostjo	 kopanja,	
kosilom	 in	 vstopnino	 v	Narodni	 park	
Kornati.	 Natančnem	 program	 plov-
be	 določi	 kapitan	 glede	 na	 trenutne	
morske	vremenske	razmere.
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Narodni park Paklenica in slapovi Krke
Datum: 17.-18.9. 2022  Predviden program       G, L, Š*, P* 
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	urah,	vožnja	proti	Hrvaški	do	zaliva	Zavratnica,	ki	
velja	za	enega	najlepših	zalivov	na	Jadranski	obali.	Do	njega	vodi	kamnita	
pot,	vklesana	v	strmo	obalo.	V	zalivu	je	bila	med	2.	svet.	vojno	potopljena	
nemška	bojna	 ladja,	ki	danes	predstavlja	 izziv	za	raziskovalne	potapljače.	
Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	do	mesta	Karlobag.	Mestece	med	Velebitom	
in	morjem	se	nahaja	ob	pomembni	cestni	povezavi	in	predstavlja	čudovito	
povezavo	med	Sredozemljem	 in	kontinentom,	med	čistim	morjem	 in	Ve-
lebitom;	najlepšo	hrvaško	planino.	Burna	preteklost	mesta	je	dobro	vidna	
v	ostankih	 srednjeveške	 trdnjave	nad	mestom;	gre	 za	grad	Fortica;	 ter	v	
mestnih	cerkvah.	V	kapucinskem	samostanu	s	cerkvijo	Sv.	Josipa	je	bogata	
knjižna	in	likovna	zbirka,	simbol	mesta	pa	predstavljajo	ostanki	cerkve	Sv.	
Karla	Boromejskega.	Kratek	postanek	in	vožnja	do	mesta	Starigrad,	kjer	se	
bo	začel	naš	sprehod	skozi	Narodni	park	Paklenica.	Ime	najverjetneje	izhaja	
iz	smole	črnega	bora	(paklina),	katero	so	lokalni	prebivalci	uporabljali	kot	
naravno	zdravilo	za	celjenje	ran,	za	razsvetljavo	ter	kot	premaz	za	lesena	
plovila.	Med	štiriurnim	sprehodom	skozi	del	soteske	nas	bo	spremljal	lokal-
ni	vodnik	ter	nam	predstavil	rastlinstvo,	živalstvo	in	ostale	značilnosti	tega	
mogočnega	naravnega	čudeža.	
Po	ogledu	sledi	vožnja	v	Šibenik,	namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.

2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	sprehodili	po	Šibeniku,	ki	je	zaradi	lege,	slikovi-
tosti	in	številnih	zgodovinskih	spomenikov	eno	najzanimivejših	mest	na	hr-
vaški	obali.	Najstarejši	del	mesta,	ki	se	je	razvil	pod	utrdbo	sv.	Ane,	je	vse	do	
danes	ohranil	nekdanjo	podobo	srednjeveškega	mesta.	Najpomembnejša	
znamenitost	je	katedrala	sv.	Jakova	in	je	ena	najdragocenejših	gotsko-re-
nesančnih	spomenikov.	Vpisana	 je	na	UNESCO	seznam	svetovne	dedišči-
ne	 in	 tvori,	 skupaj	 z	 renesančnim	mestnim	 rotovžem,	 bližnjimi	 cerkvami	
ter	knežjim	dvorom,	najlepši	trg	v	hrvaški	urbani	dediščini.	Nekaj	prostega	
časa,	nato	se	bomo	odpeljali	na	ogled	Narodnega	parka	Krka.	Glavno	zna-
menitost	predstavlja	sedem	slapov,	Skradinski	buk	je	največji	in	najbolj	poz-
nan.	Ogled	in	prosti	čas	za	osvežitev,	okrepčilo	in	samostojno	raziskovanje	
čudovitih	slapov.	Sledi	 vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	 v	poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	nočitev	s	polpenzionom	v	
dvoposteljni	sobi	v	hotelu	turistične	kategorije	v	Šibeniku,	zunanje	oglede	
po	programu,	 vstopnino	 v	NP	Krka,	 Skradinski	 buk,	 vstopnino	 in	 lokalno	
vodenje	v	NP	Paklenica,	turistično	vodenje	in	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba:	15,00	€
Opomba:	izlet	vključuje	veliko	hoje!

Datum: 7.-9.10. 2022  Predviden program     G, L, D, Š*, P*
1. dan:	Vožnja	v	pokrajino	sonca,	morja,	fig,	mandarin	in	mediteranskega	
rastja	nas	bo	vodila	po	Dolenjski	in	po	avtocesti	Dalmatika.	Vozili	se	bomo	
mimo	Zadra	in	Splita.	Nadaljevali	bomo	v	Mostar.	Stari	del	mesta	z	minareti	
številnih	džamij,	trgovinami,	obrtnimi	delavnicami	in	kavarnami	je	na	moč	
privlačen!	Mestna	slava	je	bila	vedno	povezana	s	kamnitim	mostom,	viso-
kim	28	m,	ki	v	enem	loku	povezuje	oba	bregova	reke	Neretve.	Namestitev	
v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	proti	mestu	Stolac,	kjer	si	bomo	ogle-
dali	nekropolo	t.	i.	stečkov.	Značilnost	je	zbirka	več	kot	120	srednjeveških	
nagrobnih	kamnov,	ki	so	različnih	velikosti,	od	majhnih,	kjer	so	bili	pokopani	
umrli	otroci,	do	večjih,	ki	nakazujejo,	da	so	tu	pokopani	starejši.	Po	ogle-
du	vožnja	v	Počitelj,	ki	stoji	nad	reko	Neretvo.	Zaradi	posebne	arhitekture,	
ki	je	mešanica	srednjeveške	gradnje	in	nato	orientalskega	preoblikovanja,	
je	uvrščen	na	seznam	UNESCO.	Najzanimivejša	stavba	je	Sahat-kula,	ki	se	
dviguje	nad	mestom,	sledijo	ji	džamija,	madresa	in	Gavrankapetanovićeva	
hiša.	Nadaljevali	bomo	v	smeri	proti	morju	in	se	ustavili	v	dolini	delte	Ne-
retve,	ki	 jo	zaradi	 rodovitnosti	 imenujejo	»druga	Kalifornija«	 in	pomagali	
pri	obiranju	mandarin,	ki	v	mesecu	oktobru	zaposluje	tako	domačine	kot	
turiste.	Slednje	je	odlična	rekreacija	v	prijetnem	okolju,	z	značilnim	vonjem	
po	zrelih	in	sočnih	sadežih	in	pridihom	bližnjega	Jadranskega	morja.	Podali	
se	bomo	na	 vožnjo	 s	 tradicionalnimi	 ladjicami,	 kjer	bomo	 lahko	uživali	 v	
pogledu	na	številne	nasade	sadja	in	zelenjave,	imeli	toplo	malico	in	se	zavr-
teli	ob	dalmatinskih	zvokih.	Prijetno	utrujene	nas	bo	pot	vodila	v	Neum,	kjer	
se	BIH	na	majhnem	koščku	dotika	Jadranskega	morja.	Namestitev	v	hotelu,	
večerja	in	prenočitev.
3. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	mimo	 Splita	 odpeljali	 v	 Trogir,	 ki	 je	 eden	 iz-
med	največjih	kulturnih	centrov	v	Dalmaciji.	Prekrasno	staro	jedro	je	bilo	
zgrajeno	med	 13.	 in	 15.	 stol.	 znotraj	 velikega	 obrambnega	 zida.	 V	 staro	
mestno	jedro	se	vstopi	skozi	severna	renesančna	mestna	vrata,	na	glavnem	
mestnem	trgu	se	nahaja	mogočna	katedrala	Sv.	Lovre,	na	kateri	se	preple-
tajo	stili	romanike,	gotike,	renesanse	in	baroka.	Vstop	v	palačo	krasi	najpo-
membnejši	 srednjeveški	portal	 v	 tem	delu	Evrope.	Nasproti	katedrale	 se	
nahaja	palača	Čipiko,	v	palači	Garagnin	–	Fanfona	pa	se	nahaja	Muzej	mesta	
Trogirja.	Mesto	je	vpisano	na	UNESCO	seznam	svetovne	dediščine.	Po	ogle-
du	se	bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	večernih	urah.

Obiranje mandarin in Mostar

Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	en	polpenzion	v	dvopos-
teljni	sobi	v	hotelu	turistične	kategorije	v	Mostarju,	en	polpenzion	v	dvop-
osteljni	sobi	v	hotelu	turistične	kategorije	v	Neumu,	turistično	takso	v	hote-
lih,	program	obiranja	mandarin,	toplo	malico	(meso	na	žaru,	solata,	kruh),	
ladijsko	vožnjo	po	reki	Neretvi,	5	kg	mandarin,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	vstopnino	za	ogled	stečkov,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	30,00	€

veliko hoje
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Obiranje mandarin in Dubrovnik
Datum: 13.-16.10. 2022 Predviden program     G, L, D, Š*, P*      
1. dan:	Vožnja	v	pokrajino	sonca,	morja,	fig,	mandarin	in	mediteranskega	
rastja	nas	bo	vodila	po	Dolenjski	 in	po	avtocesti	Dalmatika	vse	do	mesta	
Zadar,	enega	najlepših	biserov	v	nizu	Jadranske	obale.	Postanek	za	ogled	
srednjeveškega	mesta,	kjer	dominira	cerkev	Sv.	Donata,	zgrajena	v	bizan-
tinskem	slogu.	Videli	bomo	romansko	katedralo	Sv.	Stošije,	rimski	 forum,	
mestno	hišo	in	del	mestnega	obzidja.	V	zadnjem	obdobju	so	mestu	dodali	
še	Morske	orglje	–	orkester	narave	in	instalacijo	Pozdrav	soncu.	
Ogled	in	nadaljevanje	vožnje	proti	Splitu.	Naslednji	postanek	za	osvežitev	
bo	na	Makarski	rivijeri,	kjer	se	pod	mogočno	planoto	Biokovo	širijo	čudovi-
te	plaže	in	valovi	kristalno	čisto	morje.	
Popoldne	bomo	nadaljevali	z	vožnjo	v	Neum,	kjer	se	BIH	na	majhnem	košč-
ku	dotika	Jadranskega	morja.	Namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	proti	notranjosti	BIH,	v	Počitelj,	ki	stoji	
nad	reko	Neretvo.	Zaradi	posebne	arhitekture,	ki	 je	mešanica	srednjeve-
ške	 gradnje	 in	 nato	 orientalskega	 preoblikovanja,	 je	 uvrščen	 na	 seznam	
UNESCO.	Najzanimivejša	stavba	 je	Sahat-kula,	ki	se	dviguje	nad	mestom,	
sledijo	 ji	 džamija,	 madresa	 in	 Gavrankapetanovićeva	 hiša.	 Po	 ogledu	 se	
bomo	odpeljali	do	 slikovitih	slapov	Kravice.	Nahajajo	 se	na	 reki	Trebižat,	
široki	so	120	m	in	padajo	28	m	globoko.	Ob	povratku	proti	obali	se	bomo	
ustavili	v	dolini	delte	Neretve,	ki	 jo	zaradi	rodovitnosti	imenujejo	»druga	
Kalifornija«	in	pomagali	pri	obiranju	mandarin,	ki	v	mesecu	oktobru	zapo-
sluje	tako	domačine	kot	turiste.		Podali	se	bomo	na	vožnjo	s	tradicionalnimi	
ladjicami,	 kjer	 bomo	 lahko	uživali	 v	 pogledu	na	 številne	 nasade	 sadja	 in	
zelenjave,	imeli	toplo	malico	in	se	zavrteli	ob	dalmatinskih	zvokih.	Prijetno	
utrujene	nas	bo	ob	povratku	v	hotel	čakala	večerja.
3. dan:	Po	zajtrku	si	bomo	ogledali	Dubrovnik,	eno	najlepših	mest	v	Sre-
dozemlju.	Dotik	stoletnih	kulturnih	in	naravnih	znamenitosti,	ki	so	mesto	
povzdignile	v	svetovno	slavo,	sprehod	po	mestni	ulici	Stradun,	kavica	v	pra-
vi	dalmatinski	kavarni,	kozarec	dalmatinskega	vina	in	še	kaj,	nam	bo	nudilo	
nepozabno	doživetje.
V	mesto	bomo	vstopili	skozi	mestna	vrata	Pile,	ki	so	bila	glavni	vhod	v	mes-
to.	Vrata	sta	varovali	dve	utrdbi:	Minčeta	s	severa	in	Bokar	z	juga.	Prva	velja	
za	eno	izmed	najlepših	utrdb	na	svetu,	druga	pa	je	bila	zasnovana	za	ob-
rambo	mesta	pred	napadi	z	morja.	Ko	se	bomo	sprehajali	naprej,	se	bomo	
znašli	na	najbolj	znani	in	priljubljeni	dubrovniški	mestni	ulici	Stradun.	S	svo-
jimi	številnimi	trgovinicami	s	spominki,	galerijami,	kavarnami	in	restavraci-
jami,	Stradun	ni	nikoli	miren	in	tih.	Videli	bomo	mestno	katedralo,	cerkev	
svetega	Vlaha,	palačo	Sponza,	Knežji	dvorec,	zvonike	in	Orlandov	steber.	V	
popoldanskih	urah	se	bomo	vrnili	v	hotel,	kjer	nas	bo	čakala	večerja.

4. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	 mimo	
Makarske	odpeljali	do	Splita,	ki	pred-
stavlja	 pravo	mediteransko	 lepotico,	
mesto	 bogate	 zgodovine	 z	 najlepšo	
rivo	 na	 svetu,	 kakor	 so	 prepričani	
njegovi	 prebivalci.	 Mesto	 je	 izjem-
na	 kombinacija	 dinamične	 urbane	
metropole	 in	 tipične	 sredozemske	
sproščenosti.	 Postanek.	Vožnja	proti	
domu,	 kamor	 je	 prihod	 predviden	 v	
poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	 turističnim	

avtobusom,	 tri	 polpenzione	 v	 dvoposteljni	 sobi	 v	 hotelu	 turistične	 kate-
gorije	 v	Neumu,	 turistično	 takso	 v	 hotelu,	 program	obiranja	mandarin	 s	
toplo	malico	(meso	z	žara,	solata,	kruh),	ladijsko	vožnjo	po	reki	Neretvi,	5	
kg	mandarin,	lokalno	vodenje	v	Dubrovniku,
vstopno	 takso	 v	 Dubrovnik,	 vstopnino	 za	 ogled	
slapov	 Kravice,	 zunanje	 oglede	po	programu,	
turistično	vodenje,	organizacijo	izleta	ter	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	45,00	€

Datum: 6.-9.10. 2022  Predviden program    G, L, D, Š*, P*       
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah.	Sledila	bo	vožnja	na	polotok	Pelje-
šac,	kjer	se	bomo	ustavili	v	mestecu	Ston,	ki	leži	pod	vzpetino,	tik	ob	vstopu	
na	polotok.	Zgodovina	Stona	s	svojimi	solinami	in	mogočnim	obzidjem	sega	
daleč	nazaj	v	čase	slavne	Dubrovniške	republike,	katere	pomemben	del	je	
bil.	Sprehodili	se	bomo	skozi	mesto	in	občudovali	trdnjave	ter	obzidje,	za	ka-
terega	pravijo,	da	je	po	mogočnosti	takoj	za	kitajskim	zidom.	Na	voljo	bo	ne-
kaj	prostega	časa,	ki	ga	lahko	izkoristite	za	obisk	katere	od	konob	in	si	privo-
ščite	slavno	»stonsko«	specialiteto	–	školjke	ali	pa	se	povzpnete	na	mestno	
obzidje.	Pot	bomo	nadaljevali	po	notranjosti	polotoka	skozi	številne	nasade	
vinske	trte,	kjer	na	s	soncem	obsijanih	pobočjih	uspevajo	ene	izmed	najbolj-
ših	sort	vina	na	Hrvaškem,	med	drugim	slavni	plavac	mali	in	dingač.	Ustavili	
se	bomo	prav	na	območju	imenovanem	Dingač	v	eni	najlepših	vinskih	kleti	
na	polotoku,	ki	si	jo	bomo	ogledali	ter	degustirali	sir,	pršut	in	vrhunska	vina	.	
Popoldan	sledi	povratek	v	hotel.	Prosto,	večerja	in	nočitev..
2. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	proti	notranjosti	BIH,	v	Počitelj,	ki	stoji	
nad	reko	Neretvo.	Zaradi	posebne	arhitekture,	ki	 je	mešanica	srednjeve-
ške	 gradnje	 in	 nato	 orientalskega	 preoblikovanja,	 je	 uvrščen	 na	 seznam	
UNESCO.	Najzanimivejša	stavba	 je	Sahat-kula,	ki	se	dviguje	nad	mestom,	
sledijo	 ji	 džamija,	 madresa	 in	 Gavrankapetanovićeva	 hiša.	 Po	 ogledu	 se	
bomo	odpeljali	do	 slikovitih	slapov	Kravice.	Nahajajo	 se	na	 reki	Trebižat,	
široki	so	120	m	in	padajo	28	m	globoko.	Ob	povratku	proti	obali	se	bomo	
ustavili	v	dolini	delte	Neretve,	ki	 jo	zaradi	rodovitnosti	imenujejo	»druga	
Kalifornija«	 in	 pomagali	 pri	 obiranju	
mandarin,	ki	v	mesecu	oktobru	zapo-
sluje	tako	domačine	kot	turiste.	Podali	
se	 bomo	 na	 vožnjo	 s	 tradicionalnimi	
ladjicami,	 kjer	 bomo	 lahko	 uživali	 v	
pogledu	 na	 številne	 nasade	 sadja	 in	
zelenjave,	imeli	toplo	malico	in	se	za-
vrteli	ob	dalmatinskih	zvokih.	Prijetno	
utrujene	nas	bo	ob	povratku	 v	hotel	
čakala	večerja.
3. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	 odpeljali	
na	polotok	Pelješac,	kjer	se	bomo	vkrcali	na	trajekt	in	odpluli	na	otok	Mljet.	
Celoten	otok	 je	naravna	znamenitost	zaradi	svoje	neokrnjene	narave,	del	
otoka	so	vključili	v	Narodni	park	Mljet,	kjer	se	prepletajo	bogate	naravne	
znamenitosti	 in	 pestra	 zgodovina.	 Ena	 največjih	 znamenitosti	 parka	 sta	
Malo	in	Veliko	jezero,	slednjega	krasi	otoček	sv.	Marije	na	katerem	so	be-
nediktinci	postavili	samostan	s	cerkvijo.	Menihi	so	prebivalce	opismenjevali	
ter	jih	izobraževali	v	gradbeništvu,	predvsem	pa	v	vinogradništvu	in	kmetij-
stvu.	Na	otoku	se	bomo	zadržali	večji	del	popoldneva,	z	lokalnim	vodnikom	
se	bomo	sprehodili	 skozi	park	 (obvezna	 je	primerna	 športna	oprema),	 se	
z	ladjico	odpeljali	na	otok,	kjer	si	bomo	ogledali	sakralne	znamenitosti	ter	
imeli	prosto	za	samostojne	oglede	ali	razvajanja.	V	večernih	urah	se	bomo	
vkrcali	na	trajekt	in	odpluli	nazaj	na	polotok	Pelješac.	Sledi	vožnja	v	hotel	v	
Neum,	namestitev,	večerja	in	nočitev..
4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	Šibenik,	ki	je	zaradi	lege,	slikovitosti	
in	številnih	zgodovinskih	spomenikov	eno	najzanimivejših	mest	na	hrvaški	
obali.	Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	po-
znih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	povratno	trajektno	vožnjo	na	Mljet,	strošek	prevoza	avtobusa	na	
otok,	vstopnino	v	Narodni	park	Mljet,	lokalno	vodenje	po	Mljetu,	vstopnino	
na	slapove	Kravice,	ogled	vinske	kleti	in	degustacijo	sira,	pršuta	in	vrhun-
skih	 vin	na	Pelješcu,	program	obiranja	mandarin,	 toplo	malico	 (meso	na	
žaru,	solata,	kruh),	ladijsko	vožnjo	po	reki	Neretvi,	5	kg	mandarin,	tri	pol-
penzione	v	hotelu	turistične	kategorije	4*	v	dvoposteljni	sobi	v	Neumu,
turistično	takso	v	hotelu,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	45,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti: vstopnina	na	
obzidje	v	mestu	Ston:	približno	70	HRK	na	osebo

Obiranje mandarin in Mljet
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Datum: 5.-9.10. 2022   Predviden program    G, L, D*, Š, P*       
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	 jutranjih	urah	 in	vožnja	z	vmesnimi	postanki	v	
smeri	 Splita.	 Ena	 najlepših	 panoram	 na	 dalmatinsko	 prestolnico	 se	 nam	
odpira	s	 trdnjave	Klis,	ki	ponosno	stoji	na	strmem	hribu	med	pogorjema	
Kozjak	in	Mosor.	Ogledali	si	bomo	trdnjavo,	zanimivo	muzejsko	zbirko	orož-
ja	 in	uniform	uskokov,	 cerkev	sv.	Vida	 in	uživali	 v	prekrasni	panorami	na	
Split,	bližnje	otoke	 in	okoliške	planine.	Na	Klisu	 je	svoje	domovanje	našla	
blagovna	znamka	Stella	Croatica,	ki	sadove	dalmatinske	zemlje	skrbno	za-
pakira	v	edinstvene	proizvode.	V	njihovi	trgovinici	bo	moč	kupiti	izdelke.	Po	
ogledu	bomo	obiskali	Split,	drugo	največje	hrvaško	mesto.	Z	lokalnim	vod-
nikom	se	bomo	sprehodili	po	vedno	živahni	rivi,	si	ogledali	Dioklecianovo	
palačo,	Peristil,	katedralo	sv.	Dujma,	ostanke	rimskega	obzidja	z	mestnimi	
vrati,	najlepšo	splitsko	ulico	z	najstarejšo	lekarno	in	kinom	ter	znamenite	
Prokurative.	Dovolj	bo	prostega	časa	za	samostojne	oglede,	sprehode	ali	
osvežitev.	V	popoldanskih	urah	bomo	zapustili	Split	 ter	se	odpravili	proti	
Neumu.	Namestitev	v	hotelu.	Večerja.	Prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	na	spoznavanje	najdaljšega	hrvaškega	
polotoka,	Pelješca.	Njegova	burna	zgodovina	je	bila	usodno	povezana	s	so-
ljo,	ki	so	ji	rekli	»belo	zlato«.	Prav	zaradi	soli	je	v	14.	stoletju	med	Stonom	
in	Malim	 Stonom	 zraslo	 več	 kot	 5	 km	dolgo	obzidje,	 ki	 ga	 radi	 imenuje-
jo	»evropski	kitajski	zid«,	kamor	se	bomo	povzpeli	 in	občudovali	njegovo	
mogočnost	ter	uživali	v	pogledu	na	spodaj	ležeče	mestece,	soline	in	okoli-
co.	Nato	bomo	obiskali		soline	in	se	seznanili	z	načinom	pridobivanja	soli.	
Ker	Pelješac	daleč	naokoli	 slovi	 tudi	po	odličnih	vinih,	 se	bomo	odpravili	
do	znane	vinske	kleti,	kjer	se	bomo	ob	vodenem	ogledu	seznanili	z	bogato	
tradicijo	pridelovanja	vina.	V	popoldanskih	urah	povratek	v	hotel.	Prosto	do	
večerje,	po	njej	bo	sledila	zabava	ob	živi	glasbi.	Prenočitev.

bo	dovolj	časa	za	samostojne	oglede,	priporočamo	sprehod	po	obzidju	(vsi	
samostojni	ogledi	ob	doplačilu),	okrepčilo	in	nakupe.	V	popoldanskih	urah	
povratek	 v	hotel.	 Prosti	 čas	do	 večerje,	 po	njej	 bo	 sledila	 zabava	ob	 živi	
glasbi.	Prenočitev.

3. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	v	Dubrovnik.	Z	lokalnim	vodnikom	se	
bomo	skozi	mogočno	obzidje	podali	 v	 staro	mestno	 jedro.	Ogled	 franči-
škanskega	 samostana	 z	eno	najstarejših	 lekarn	na	 svetu.	Nato	bomo	za-
korakali	po	glavni	mestni	ulici,	vedno	živahnem	Stradunu	do	mestne	ure	
in	cerkve	sv.	Blaža.	Ogledali	si	bomo	še	staro	pristanišče,	Knežev	dvor	ter	
stolnico	ter	še	marsikateri	zanimiv	kotiček	tega	mesta.	Po	skupnem	ogledu	

4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	zapeljali	v	Slano,	kjer	nas	čaka	nepozaben	izlet	z	
ladjico	na	Elafitske	otoke,	ki	nas	bodo	navdušili	z	neokrnjeno	naravo,	s	svo-
jimi	prekrasnimi	plažami,	slikovitimi	cerkvicami,	vonji	agrumov	ter	pristnimi	
okusi	Mediterana.	Največji	izmed	Elafitskih	otokov	je	Šipan,	ki	mu	sledijo	še	
Lopud,	Koločep	in	Jakljan	ter	številni	manjši	otočki.	Mi	bomo	ob	plovbi	in	
postankih	spoznali	lepote	Šipana	in	Lopuda.	Med	plovbo	nam	bodo	gostite-
lji	na	ladjici	postregli	okusno	kosilo.	V	poznih	popoldanskih	urah	povratek	v	
hotel.	Večerja.	Po	njej	bo	sledila	zabava	ob	živi	glasbi.	Prenočitev.
5.dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	podali	 do	 smaragdno	 zelene	doline	 reke	Ne-
retve,	 kjer	 bo	 kratek	 postanek	 za	 nakup	 slastnih	 mandarin	 (doplačilo).	
Mimo	Baćinskih	jezer,	kjer	bomo	naredili	kratek	postanek,	se	bomo	peljali	
do	Makarske	 riviere,	 bisera	hrvaškega	 turizma	 in	 se	ustavili	 v	 največjem	
mestu	riviere,	v	Makarski.	Sprehodili	se	bomo	skozi	center	mesta	in	si	ogle-
dali	nekatere	znamenitosti.	Privoščili	si	bomo	tudi	nekaj	prostega	časa	za	
okrepčilo.	V	popoldanskih	urah	 se	bomo	vrnili	 proti	domu	 in	 v	 Slovenijo	
prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje:	prevoz	s	turističnim	avtobusom,	4	x	polpenzion	v	dvopos-
teljni	sobi	z	balkonom	v	hotelu	4*,	prijavo	in	turistično	takso	v	hotelu,	3	x	
zabavo	z	živo	glasbo	v	hotelu,	vstopnino	in	voden	ogled	trdnjave	Klis,	voden	
ogled	posestva	Stella	Croatica,	lokalno	vodenje	v	Splitu,	vstopnino	za	ob-
zidje	in	soline	v	Stonu,	degustacijo	vin	na	Pelješcu,	obvezno	vstopno	takso	
v	Dubrovniku,	lokalno	vodenje	v	Dubrovniku,	celodnevni	izlet	z	ladjico	na	
Elafitske	otoke	z	vključenim	kosilom,	zunanje	oglede	po	programu,	turistič-
no	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	65,00	€
Opomba:	program	se	bo	izvedel	ločeno,	z	avtobusom	z	Gorenjske	in	z	av-
tobusom	s	Štajerske.
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Banjaluka in Zagreb
Datum: 7.-8.5. 2022  Predviden program   G, L, D, Š*, P*       
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	mimo	Zagreba	odpe-
ljali	v	Banjaluko.	Z	lokalnim	vodnikom	si	bomo	ogledali	znamenitosti	kot	so	
trdnjava	 Kastel,	Muzej	 Republike	 Srbske,	 Gospodsko	 ulico,	 Banske	 dvore,	
Narodno	gledališče,	cerkev	Svete	Trojice,	banjaluško	biskupijo,	stavbo	vlade	
in	Muzej	sodobne	umetnosti.	Seveda	ne	bomo	izpustili	znamenite	mestne	
tržnice,	kjer	najdemo	prav	vse;	 iglo	ali	 lokomotivo.	Namestitev	v	hotelu	v	
središču	mesta	in	prosto	za	samostojno	raziskovanje	in	nakupovanje.	Doži-
vetje	Banjaluke	brez	slavnih	banjalučkih	čevapov	pa	seveda	ni	popolno,	zato	
si	jih	le	privoščite.	Priporočamo	obisk	»čevapdžinice	kod	Muje«.	Prenočitev.

Sarajevo, Mostar in Titov bunker
Datum: 17.-19.6. 2022  Predviden program   G, L, D, Š*, P*       
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	jutranjih	urah,	ko	se	bomo	mimo	Zagreba	odpe-
ljali	do	meje	 z	Bosno	 in	Hercegovino	 ter	nadaljevali	 v	 Sarajevo.	 Sprehod	
po	uličicah	z	majhnimi	trgovinami,	kjer	
obrtniki	izdelujejo	predmete	iz	bakra,	
srebra,	kože	in	lesa.	Mogočne	džamije,	
medrese,	bezistani,	 imateri,	 katoliška	
katedrala,	pravoslavna	cerkev,	stavbe	
secesijskega	obdobja	ob	 reki	Miljacki	
pripovedujejo	svoje	zgodbe.	Prosto	za	
samostojne	oglede.	V	popoldanskem	
času	se	bomo	odpravili	na	Ilidžo	in	si	
lahko	ogledali	 izvire	 reke	Bosne.	Na-
mestitev	v	hotelu	in	prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	Konjic.	Podzemni	Titov	bunker	so	
v	veliki	tajnosti	gradili	med	letoma	1953	in	1979,	torej	je	bil	dokončan	le	
leto	dni	pred	njegovo	smrtjo.	Za	ogromen	projekt	so	menda	vedeli	le	trije	
ljudje.	Namen	bunkerja	je	bil,	da	bi	v	primeru	jedrskega	napada	služil	kot	
zatočišče	za	Tita,	njegovo	ženo	Jovanko	in	350	njegovih	najožjih	sodelav-
cev,	torej	za	takratni	politični	vrh	SFRJ.	Bunker	leži	v	bližini	mesta	Konjic	na	
desnem	bregu	Neretve	v	Bosni	in	Hercegovini,	kar	270	
metrov	globoko	pod	goro	Zlatar.	Objekt	se	razteza	na	
kar	25.000	kvadratnih	metrih,	Tito	pa	je	v	njem	menda	
gostil	visoke	goste	iz	gibanja	neuvrščenih.	
Po	ogledu	se	bomo	po	slikoviti	dolini	reke	Neretve	pri-
peljali	v	Mostar.	Sledi	postanek	v	starem	delu	mesta,	
ki	je	z	minareti	številnih	džamij,	trgovinami,	obrtnimi	
delavnicami,	kavarnami	in	z	zanimivo	arhitekturo	zelo	
privlačen.	Ime	je	dobil	po	Starem	mostu	oz.	stražnih	
stolpih	na	obeh	straneh	reke.	Na	srečo	je	leseno	brv	
med	 bregovoma	 reke	Neretve,	 ob	 pomoči	 svetovne	
javnosti,	zopet	zamenjal	trden	kamniti	most.	
Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	nazaj	v	Sarajevo,	odhod	v	hotel,	večerja	v	ho-

telu	in	prenočitev.
3. dan:	Po	zgodnjem	zajtrku	se	bomo	
začeli	vračati.	Najprej	se	bomo	vozili	
po	dolini	reke	Bosne,	nato	pa	skrenili	
proti	slikovitemu	Travniku.	Domačini	
menijo,	 da	 je	 mesto	 odprta	 knjiga,	
kjer	se	na	vseh	straneh,	kot	narisani,	
kitijo	številni	zgodovinski	spomeniki,	
zato	je	postalo	mesto	prijaznih	ljudi.	
Po	postanku	se	bomo	po	dolini	reke	
Vrbas	odpeljali	proti	Jajcu,	zgrajenem	
na	izlivu	reke	Plive,	ki	se	po	čudovitih	

30	m	visokih	 slapovih	 izliva	v	Vrbas.	V	mestu	 so	 se	pisale	 različne	 strani	
zgodovine;	od	rimskih	časov,	turških	upadov,	do	zasedanja	AVNOJ-a	in	na-
stanka	Jugoslavije.	
Nadaljevanje	vožnje	proti	Banjaluki,	drugem	največjem	mestu	BiH	in	glav-
nem	mestu	Republike	Srbske.	Mesto,	ki	se	razteza	na	obeh	bregovih	Vrba-
sa,	 je	poznano	po	zelenju.	Kratek	postanek	 in	vožnja	proti	domu,	kamor	
bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	pro-
gramu,	en	polpenzion	in	eno	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	3/	4*	v	dvop-
osteljni	 sobi	na	območju	Sarajeva,	 turistično	takso	v	hotelu,	vstopnino	v	
Titov	bunker,	obvezno	 lokalno	vodenje	v	Sarajevu	 in	Mostarju,	turistično	
vodenje,	organizacijo	potovanja	ter	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	40,00	€
Možna doplačila vodniku na poti: ogled	muzeja	v	Jajcu:	približno	2,50	€,	
izvir	reke	Bosne	v	Sarajevu:	približno	2,00	€,	notranji	ogled	džamije	v	Sara-
jevu:	približno	2,50	€,	ogled	stolpa	Avaz:	približno	2,00	€.

2. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	odpeljali	 proti	 prestolnici	 Hrvaške,	 Zagrebu.	
Sprehod	po	mestu	bomo	začeli	na	Trgu	bana	Jelačića,	kjer	bomo	slišali	le-
gendo	o	 imenu	mesta	 Zagreb.	 Povzpeli	 se	 bomo	na	 Kapiteljski	 grič,	 kjer	
dominira	zagrebška	katedrala.	Mimo	tržnice	se	bomo	spustili	nazaj	na	trg	
in	se	sprehodili	po	znameniti	Ilici,	nato	pa	se	povzpeli	v	Gornji	Grad.	Čez	
Krvavi	most	se	bomo	podali	na	Markov	trg,	kjer	si	bomo	ogledali	cerkev	
Svetega	Marka	 iz	13.	stoletja.	Na	cerkveni	strehi	se	zrcalijo	grbi	Hrvaške,	
Dalmacije	 in	Slavonije,	na	desni	strani	pa	grb	Zagreba.	Sledi	prosti	čas	za	
samostojno	raziskovanje	mesta	in	nato	popoldan	vožnja	proti	domu,	kamor	
bomo	prispeli	v	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom	na	omenjeni	relaciji,	pre-
nočitev	z	zajtrkom	v	dvoposteljnih	sobah	v	hotelu	turistične	kategorije,	zu-
nanje	oglede	po	programu,	lokalno	vodenje	v	Banjaluki,	turistično	vodenje,	
organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	20,00	€
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Datumi: 21.-22.5.,   Predviden program   G, L, D, Š*, P*       

27.-28.8., 15.-16.10. 2022
1. dan:	 Odhod	 v	 zelo	 zgodnjih	 ju-
tranjih	 urah.	 Vožnja	 preko	 Hrvaške,	
do	Slavonskega	Broda	in	naprej	v	Sa-
rajevo.	
Ko	 se	 bomo	podali	 na	 staro	 Baščar-
šijo,	bomo	v	bučnem	in	dinamičnem	
vsakdanu	 lahko	 začutili	 optimizem	
ljudi.	 Najprej	 se	 bomo	 sprehodili	 po	
uličicah	 z	 majhnimi	 trgovinami,	 kjer	
obrtniki	izdelujejo	predmete	iz	bakra,	
srebra,	kože	in	lesa.	Mogočne	džamije,	medrese,	bezistani,	imateri,	katoli-
ška	katedrala,	pravoslavna	cerkev,	stavbe	secesijskega	obdobja	ob	reki	Mi-
ljacki	pripovedujejo	svoje	zgodbe.	Meščanska	tradicija	zahteva,	da	se	člo-
vek	vsaj	enkrat	na	dan	sprehodi	skozi	šeher	(turcizem,	ki	pomeni	mesto);	od	
Marijinega	dvora	do	Baščaršije	in	nazaj.	Sprehod	po	tej	glavni	mestni	žili	je	
lep	običaj,	ki	se	prenaša	iz	roda	v	rod,	njen	osrednji	del	pa	je	ulica	Ferhadija.	
Kljub	mestnemu	vrvežu	je	utrip	Sarajeva	počasen	in	sproščujoč.	Posnemaj-
mo	Sarajevčane	 in	tudi	mi	upočasnimo	svoj	ritem.	Prosto	za	samostojne	
oglede	in	morebitne	dodatne	oglede	(za	doplačilo).	Vožnja	v	hotel	na	Ilidži,	
namestitev	in	prenočitev.

Sarajevo, Travnik in Banjaluka

2. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	slikovitega	Travnika.	Domačini	me-
nijo,	da	je	mesto	odprta	knjiga,	kjer	se	na	vseh	straneh,	kot	narisani,	kiti-
jo	 številni	 zgodovinski	 spomeniki.	 Travnik	 je	postal	mesto	prijaznih	 ljudi.	
Prosto	in	možnost	ogleda	rojstne	hiše	Ive	Andrića.	Nadaljevanje	z	vožnjo	
v	Banjaluko,	drugo	največje	mesto	BiH	in	glavno	mesto	Republike	Srbske.	
Mesto,	ki	se	razteza	na	obeh	bregovih	Vrbasa,	je	poznano	po	zelenju.	Kra-
tek	postanek	in	nato	nadaljevanje	vožnje	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	
v	poznih	večernih	urah.

Cena vključuje: prevoz	 s	 turističnim	
avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	3*	
v	dvoposteljni	 sobi	 na	 Ilidži,	 turistično	
takso	v	hotelu,	obvezno	lokalno	vode-
nje	 v	 Sarajevu,	 turistično	 vodenje,	 or-
ganizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	 enoposteljna	 soba	
20,00	€
Možna doplačila vodniku na poti: 
notranji	ogled	džamije	v	Sarajevu:	prib-

ližno	2,50	€,	ogled	stolpa	Avaz	v	Sarajevu:	približno	2,00	€,	rojstna	hiša	Ive	
Andrića	v	Travniku:	približno	1,50	€

Datum: 4.-5.6. 2022  Predviden program   G, L , D, Š*, P*        
1. dan:	Odhod	v	zgodnjih	urah,	vožnja	proti	Bosni	 in	Hercegovini	do	Na-
rodnega	parka	Una.	Ustavili	 se	bomo	v	naselju	Martin	Brod,	kjer	se	Una	
in	njen	pritok	Unac	združujeta	v	mo-
gočen	 slap.	 Vmes	 bomo	 imeli	 toplo	
malico	 (t.i.	 bosanski	 lonac).	 Videli	
bomo	 pravoslavni	 samostan	 Rmanj,	
za	konec	obiska	pa	se	bomo	presedli	
na	manjše	avtobuse	in	si	z	vodnikom	
ogledali	Štrbački	buk,	največji	slap	na	
Uni.	Vožnja	v	Bihać,	namestitev	v	ho-
telu	 in	prosti	čas	 za	 samostojno	 raz-
iskovanje	mesta.	Večerja	v	hotelu	 in	
prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	se	bomo,	z	lokalnim	vodnikom,	odpravili	na	ogled	»bo-
sanskih	Maldivov«	–	mesta	Bihać.	Mesto,	ki	leži	ob	reki	Uni,	je	bilo	pose-
ljeno	že	v	paleolitiku.	V	njem	se	vzhod	dotika	z	zahodom,	staro	z	novim.	

Sprehodili	 se	 bomo	 skozi	 mesto	 in	 si	
ogledali	 številne	 znamenitosti.	 Videli	
bomo	Kapitanov	stolp,	ki	je	po	legendi	
rešil	življenje	pred	Tatari	ogrsko-hrva-
škemu	kralju	Beli	 IV,	ki	 je	zato	progla-
sil	 Bihać	 za	 svobodno	 mesto.	 Zraven	
stolpa	 se	 nahaja	 kamena	 grobnica,	 v	
bližini	pa	 so	 tudi	džamija	Fetija,	edini	
evropski	oratorij	v	gotskem	stilu,	cer-
kev	 sv.	 Antona	 in	muzej	 1.	 zasedanja	
AVNOJ-a,	 po	 katerem	 je	mesto	Bihać	
tudi	 najbolj	 znano.	 Ogled	 muzeja	 in	

nato	nekaj	prostega	časa	za	osvežitev	v	eni	izmed	številnih	kavarn	na	ču-
dovitem	obrežju	reke	Une.	Sledi	vožnja	v	Drvar,	mesto	slavnega	desanta,	
ki	se	je	zgodil	25.	maja	1944,	ko	so	Nemci	poskušali	z	atentatom	na	Josipa	
Broza	Tita.	Ogledali	si	bomo	Titovo	pečino	in	Spominski	park	ter	prisluhnili	
junaškim	zgodbam	iz	2.	svetovne	vojne.	Nato	se	bomo	sprehodili	še	skozi	
mestno	jedro,	kjer	bo	na	voljo	nekaj	prostega	časa	za	okrepčilo.	Sledi	vo-
žnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	nočitev	s	polpenzionom	
v	dvoposteljni	 sobi	v	hotelu	 turistične	kategorije	v	Bihaću,	 zunanje	ogle-
de	po	programu,	vstopnino	v	Narodni	park	Una:	lokalni	prevoz	z	manjšimi	
avtobusi,	ogled	samostana	in	slapov	na	reki	Uni,	malico	(bosanski	lonac),	
lokalno	vodenje	v	Bihaću,	vstopnino	v	muzej	1.	zasedanja	AVNOJ	v	Bihaću,
vstopnino	v	muzejski	 kompleks	25.	maja	v	Drvarju,	 turistično	vodenje	 in	
organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	15,00	€

Edinstvena reka Una, Bihać in Drvar 
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Datum: 7.-9.10. 2022  Predviden program       Š
1. dan:	 Jutranja	 vožnja	 preko	 Hrvaške	 do	 Banjaluke.	 Ob	 krožni	 vožnji	 si	
bomo	 ogledali	 to	 zanimivo	 univerzitetno	mesto	 ob	 reki	 Vrbas.	 Sledil	 bo	
približno	2	urni	postanek	za	samostojne	oglede	(morebitne	vstopnine	za	
doplačilo)	ali	nakupe	na	bližnji	pokriti	tržnici.	Pot	bomo	nadaljevali	proti	Jaj-
cu,	zgrajenem	na	izlivu	reke	Plive,	ki	se	po	čudovitih	30	m	visokih	slapovih	
izliva	v	reko	Vrbas.	Najprej	si	bomo	ogledali	zgradbo,	v	kateri	je	leta	1943	
potekalo	drugo	zasedanje	AVNOJ-a,	danes	je	v	njej	muzej.	Spustili	se	bomo	
v	podzemno	cerkev,	ogled	katakomb.	Prosto	za	kosilo,	samostojne	oglede	
ali	nakupe.	Nadaljevanje	v	Sarajevo,	namestitev	v	hotelu	na	Ilidži,	večerja	
in	prenočitev.

2. dan:	 Po	 zajtrku	 ogled	 izvira	 reke	
Bosne,	ki	ga	objema	zelenje	in	neokr-
njena	narava.	Nato	se	bomo	odpravili	
v	 center	 Sarajeva	 in	 se	 povzpeli	 na	
175	 m	 visok,	 najvišji	 nebotičnik	 na	
Balkanu,	 stolp	Avaz,	 od	 koder	 je	 ču-
dovit	pogled	na	Sarajevo	ter	okoliške	
planine.	Po	spustu	s	stolpa	bo	čas	za	
podrobno	raziskovanje	Sarajeva.	Čar	
Sarajeva,	mešanice	različnih	kultur	in	
vonja	po	minulih	časih,	bomo	ujeli	na	

živopisani	Baščaršiji,	med	njenimi	ozkimi	uličicami,	kjer	obrtniki	izdelujejo	
predmete	iz	bakra,	srebra,	kože	in	lesa,	prav	tako	k	njeni	domačnosti	pri-
spevajo	številne	trgovinice,	»kafiči«	in	čevapdžinice.		Prosto	za	morebitno	
okrepčilo	(ob	doplačilu).	Pozno	popoldne	povratek	v	hotel,	nekaj	prostega	
časa,	večerja	in	prenočitev.
3. dan:	 Zajtrk	 in	nato	 vožnja	proti	Trebeviću,	 1629	metrov	 visoki	 planini	
jugovzhodno	od	Sarajeva.	Planina	je	že	od	nekdaj	turistični	in	športno-re-
kreacijski	center	mesta.	Sprehodili	se	bomo	po	bob	stezi,	ki	žal	predstavlja	
današnje	propadanje	nekdaj	bleščečih	olimpijskih	objektov.	Slovo	od	Sara-
jeva	in	vožnja	do	izjemno	zanimive	Etno	vasi	Čardaci,	kjer	bo	na	voljo	prosti	
čas	za	sprehod	skozi	vas,	prigrizek,	kosilo	 (ob	doplačilu)	ali	degustacijo	v	
pivnici	 (ob	 doplačilu).	 Vožnja	 proti	domu,	 kamor	 bomo	prispeli	 v	 poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dve	prenočitvi	s	polpen-
zionom	v	hotelu	3*	v	dvoposteljni	sobi	na	Ilidži,	turistično	takso	v	hotelu,	
lokalno	vodenje	v	Jajcu,	vstopnine	v	muzej	AVNOJ-a,	v	podzemno	cerkev	
s	katakombami	v	Jajcu,	za	“Vrelo	Bosne”	in	za	stolp	Avaz,	lokalno	vodenje	
v	Sarajevu,	zunanje	oglede	po	programu,	turistično	vodenje,	organizacijo	
ter	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	40,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti:
notranji	ogled	džamije	v	Sarajevu	približno	2,50	€

Kontrasti Bosne in Hercegovine
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Vojvodina; kulinarični potep
Datuma: 28.4.-1.5.,   Predviden program   G, L , D, Š*, P*

 29.9.-2.10. 2022        
1. dan:	Odhod	v	nočnih	urah	in	vožnja	v	Srbijo.
2. dan:	Prihod	v	Srbijo	v	zgodnjih	dopoldanskih	urah.	Prvi	postanek	bo	v	
kraju	Pećinci,	kjer	si	bomo	ogledali	muzej	kruha.	Tu	bomo	s	pomočjo	raz-
stavljenih	predmetov	spoznavali	postopek	nastajanja	kruha	in	izvedeli,	kaj	
je	v	Srbiji	kruh	tekom	zgodovine	pomenil	 in	ob	katerih	priložnostih	so	ga	
jedli.	Med	predstavitvijo	se	starim	razstavljenim	predmetom	na	trenutek	
vrne	njihova	uporabnost,	nam	pa	bo	nudila	avtentično	doživetje.	
Sledi	vožnja	do	vasice	Maradik.	Tu	si	bomo	ogledali	tipično	srbsko	hišo	iz	
19.	stol.	Prostori	v	hiši	so	ekonomično	razporejeni	in	takšni,	kot	so	bili	pot-
rebni	 na	 vsaki	 domačiji.	 V	 vseh	prostorih	 se	nahajajo	predmeti,	 stari	 od	
50	do	200	let.	Tu	bomo	imeli	tudi	toplo	malico.	Nato	se	bomo	odpeljali	do	
samostana	Krušedol,	ki	je	zapuščina	srednjeveške	dinastije	Branković	in	v	
samostanski	zakladnici	hrani	mnoge	pomembne	ikone	ter	druge	dragoce-
ne	predmete.	
Po	 ogledu	 vožnja	 v	 Sremske	 Karlovce	 in	 sprehod	 po	mestnem	 jedru,	 ki	
krasijo	ogromne	baročne	palače,	nastale	po	zaslugi	odličnega	trgovanja	z	
vinom.	 Sledi	 pokušina	medu	 in	 domačih	 vin.	 Po	 ogledu	 vožnja	 v	 hotel	 v	
Novem	Sadu,	namestitev,	večerja	in	prenočitev.
3. dan: Po	zajtrku	si	bomo	v	spremstvu	 lokalnega	vodnika	ogledali	staro	
mestno	jedro.	Zatem	se	bomo	odpe-
ljali	na	Petrovaradinsko	trdnjavo,	ki	jo	
imenujejo	 tudi	 Gibraltar	 na	 Donavi.	
Trdnjava	 je	 tipičen	 primer	 vojne	 ar-
hitekture	 18.	 stol.	Od	 tu	 se	 nam	bo	
odprl	pogled	na	mesto	Novi	Sad,	reko	
Donavo	in	ravninsko	Vojvodino.	Veli-
ka	zanimivost	trdnjave	so	podzemne	
galerije,	ki	se	raztezajo	v	dolžini	pre-
ko	16	km,	ki	si	jih	bomo	tudi	ogledali.	
Vožnjo	 bomo	 nadaljevali	 na	 Fruško	
goro.	Ustavili	se	bomo	v	vinski	kleti	Miljević,	kjer	bomo	poskusili	njihovo	
domače	vino	 in	 rakijo	 ter	 imeli,	 tudi	ob	zvokih	vojvodinskih	 tamburašev,	
kosilo.	Od	tu	se	bomo	odpeljali	v	Subotico,	namestitev	v	hotelu,	večerja	in	
prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	bo	nekaj	prostega	časa	za	sprehod	po	Subotici,	obiskali	
pa	bomo	tudi	znamenito	tržnico,	kjer	prodajajo	tako	srbske	kot	tudi	ma-
džarske	proizvode,	ne	manjka	pa	niti	oblačil,	obutve	 in	ostalih	stvari.	Po	
obisku	tržnice	bomo	obiskali	priznano	vinsko	klet	Zvonka	Bogdana	in	po-
skusili	njihova	lokalna	vina.	
Pot	 nas	 bo	 naprej	 vodila	 v	 Sombor,	 eno	 najbolj	 opevanih	mest	 v	 Srbiji.	
Mesto	je	poznano	po	svoji	arhitekturi,	originalnosti	in	veselem	duhu.	Sledi	
postanek	v	mestu,	nato	pa	 se	bomo	odpeljali	 v	najbolj	»rusko	mesto«	v	
Srbiji,	v	Ruski	Krstur,	mestece	v	Bački,	ki	se	preživlja	z	vzgojo	paprike.	Sledi	
odhod	na	kosilo	in	nato	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	obvezno	srbsko	turistično	
vstopno	takso	in	turistično	takso	v	hotelih,	en	polpenzion	v	hotelu	3/	4*	v	
dvoposteljni	sobi	v	Novem	Sadu,	en	polpenzion	v	hotelu	3/	4*	v	dvopos-
teljni	sobi	v	Subotici,	vstopnino	v	muzej	kruha,	ogled	etno	hiše	Maradik	in	
toplo	malico	(pijača	je	za	doplačilo),	vstopnino	v	samostan	Krušedol,	poku-
šino	medu,	suhih	mesnin	in	lokalnih	vin	v	Sremskih	Karlovcih,	vstopnino	v	
podzemne	galerije	na	Petrovaradinski	trdnjavi,	pokušino	vina	in	rakije	ter	
kosilo	ob	živi	glasbi	na	Fruški	gori	(pijača	je	za	doplačilo),	pokušino	vin	in	
prigrizek	v	vinski	kleti	Zvonka	Bogdana,	kosilo	četrti	dan	(pijača	je	za	dopla-
čilo),	 lokalno	 vodenje	 v	Novem	Sadu,	 turistično	 vodenje,	
organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	40,00	€
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Datuma:  28.-29.5.,  Predviden program 

 17.-18.9. 2022                                      G, L, Š*, D*, P*
1. dan:	 Zgodnja	 jutranja	 vožnja	 v	 Beograd.	 Prosto	 za	 kavo	 ali	 kosilo.	Ob	
predvidoma	12.00	uri	bomo	na	nostalgičen	način	 začeli	 spoznavati	Beo-
grad.	S	kultnimi	avtomobili	Yugo	in	Zastava	nas	bodo	vodniki/vozniki	po-
peljali	 do	 zgodovinskih	 stavb	 bivše	 Jugoslavije.	 Ogled	mesta	 in	 njegovih	
najmarkantnejših	 zgradb.	Naša	 zadnja	postaja	bodo	Zahodna	vrata	Beo-
grada	oz.	stolp	Genex,	kjer	bomo	naše	Yugo	popotovanje	zaključili.	Nekaj	
prostega	časa	 za	osvežitev.	Avtobusna	vožnja	do	hotela	 v	 centru	mesta,	
namestitev	in	prosti	čas.	Prenočitev.
2. dan:	Po	zajtrku	sprehod	do	hrama	Svetega	Save,	nato	pa	prosti	čas	za	
samostojno	raziskovanje	mesta	in	kosilo.	Predlagamo	obisk	Muzeja	Nikole	
Tesle,	ki	hrani	bogato	zbirko	Teslinih	originalnih	dokumentov,	knjig,	tehnič-
nih	eksponatov,	načrtov,	inštrumentov…	Obiščete	lahko	trdnjavo	Kalemeg-
dan,	se	sprehodite	po	ulici	Kneza	Mihajla	in	se	za	okrepčilo	ustavite	v	eni	
izmed	restavracij	na	Skadarliji.	Lahko	pa	se	podate	do	ene	izmed	mestnih	
tržnic	–	buvljaka	ali	v	Kitajski	četrti.	Predvidoma	ob	15.00	uri	odhod	iz	mes-
ta	in	vožnja	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: avtobusni	prevoz	na	omenjeni	relaciji,	cestnine	in	vstopno	
takso	v	Srbijo,	namestitev	v	hotelu	3*	v	dvoposteljnih	sobah,	nočitev	
z	zajtrkom,	popotovanje	z	avtomobili	Yugo	in	Zastava	z	vodniki/voz-
niki	in	vključeno	pijačo,	vstopnini	v	Hišo	cvetja	in	v	Muzej	Jugoslavije,	
turistično	takso,	turistično	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo: enoposteljna	soba	30,00	€
Možno doplačilo na licu mesta: Muzej	
Nikola	Tesla:	približno	3,40	€

Yugo nostalgija v Beogradu

Beograd in Novi Sad
Datum: 14.-15.5. 2022  Predviden program  G, L, Š*,D*,P*
1. dan:	 Zgodnja	 jutranja	 vožnja	 v	 Beograd.	 Prosto	 za	 kavo	 ali	 kosilo.	 Na	
»Ušču«	se	nam	bo	pridružil	 lokalni	vodnik	in	nas	popeljal	na	panoramsko	
vožnjo	po	mestu,	nato	pa	vožnja	na	elitni	predel	Dedinje	s	Hišo	cvetja.	Proti	
doplačilu	ogled.	Na	poti	nazaj	v	mesto	bomo	videli	stadion	JNA	in	Maraka-
no,	Arkanovo	in	Cecino	hišo	in	Pink	TV.	Sprehod	do	hrama	Svetega	Save,	
ene	največjih	pravoslavnih	cerkva	na	svetu.	Prevoz	v	hotel	 in	namestitev.	
Večerja	bo	na	enem	izmed	splavov,	kjer	se	bomo	predali	nostalgičnim	zvo-
kom	„starogradske	glasbe“	ter	uživali	ob	dobrotah	srbske	kuhinje.		Peš	po-
vratek	v	hotel	in	prenočitev.	
2. dan:	Po	zajtrku	vožnja	v	Novi	Sad	in	najprej	do	Petrovaradinske	trdnjave,	
ki	jo	imenujejo	tudi	Gibraltar	na	Donavi.	Od	tu	se	nam	bo	odprl	pogled	na	
mesto	Novi	Sad,	reko	Donavo	in	ravninsko	Vojvodino.	Velika	zanimivost	tr-
dnjave	so	podzemne	galerije,	ki	se	raztezajo	v	dolžini	preko	16	km,	ki	si	jih	
bomo	v	spremstvu	lokalnega	vodnika	tudi	ogledali.	Zatem	vožnja	v	središče	
Novega	Sada,	ki	si	ga	bomo	ogledali	v	spremstvu	lokalnega	vodnika.	Še	ne-
kaj	prostega	časa	za	morebitno	kosilo,	kavico…,	nato	pa	vožnja	proti	domu.	
Prihod	domov	v	poznih	večernih	urah.	
Cena vključuje: avtobusni	 prevoz	 na	 omenjeni	 relaciji,	 cestnine	 in	 vsto-
pno	takso	v	Srbijo,	nočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	3*	v	dvoposteljnih	sobah,		
večerjo	na	splavu	(pijača	za	doplačilo),	turistično	takso,	lokalno	vodenje	v	
Beogradu,	lokalno	vodenje	v	Novem	Sadu,	vstopnico	in	voden	ogled	vojnih	
galerij	na	Petrovaradinski	trdnjavi,	turistično	vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	30,00	€
Možno doplačilo na licu mesta: vstopnina	v	Hišo	cvetja	
	 približno	3,40	€	/	osebo

Šarganska osmica in Višegrad
Datumi: 21.-24.4.  Predviden program   G, L , D, Š*, P*

 16.-19.6., 25.-28.8., 13.-16.10. 2022       
1. dan:	Odhod	v	nočnih	urah.

2. dan:	 Vožnja	 preko	Hrvaške	 in	 pri-
hod	v	Srbijo.	Dan	bo	namenjen	ogle-
dom	 lepot	Narodnega	 parka	 Tara,	 ki	
se	 razprostira	 na	 skrajnem	 zahodu	
Srbije	 in	 pokriva	 večino	 z	 globokimi	
gozdovi	porasle	planine	Tara.	Najprej	
bomo	obiskali	srednjeveški	samostan	
Rača.	Notranjost	krasijo	freske	in	iko-
ne	ter	ikonostas,	ki	je	eden	najlepših	
v	Srbiji.	Nato	se	bomo	odpeljali	do	je-
zera	Perućac,	 ki	 je	nastalo	 z	gradnjo	

hidroelektrarne	in	zajezitvijo	reke	Drine,	danes	pa	je	zelo	priljubljeno	ko-
pališče	in	izletniška	točka.	Vkrcali	se	bomo	na	ladjo	in	zapluli	po	slikovitem	
kanjonu	reke	Drine,	uživali	v	razgledih	na	strma	gozdnata	pobočja	ter	imeli	
pozno	 kosilo.	 Vožnja	 na	 planino	 do	 kristalno	 čistega	 jezera	 Zaovine,	 ki	 s	
svojo	neokrnjeno	okolico	predstavlja	oazo	miru.	Sledi	odhod	v	hotel,	na-
mestitev,	večerja	in	prenočitev.
3. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	zelo	slikovite	vasi	Drvengrad,	ime-
novane	tudi	mestece	iz	lesa,	ki	je	nastalo	po	zamisli	režiserja	Emirja	Kustu-
rice,	služila	mu	je	kot	kulisa	filma	»Življenje	je	čudež«.	Nadaljevali	bomo	do	
bližnjega	mesteca	Mokra	gora.	Tu	bomo	vstopili	na	muzejski	vlak	»Šargan-
ska	osmica«	in	se	odpravili	na	slikovito	vožnjo,	ki	nas	bo	vodila	preko	via-
duktov	in	skozi	številne	tunele.	Leta	1999	so	jo	ponovno	obnovili	in	odprli	
za	javnost.	V	nadaljevanju	se	bomo	odpeljali	v	Sirogojno.	Ogledali	si	bomo	
»Staro	selo«	–	muzej	na	prostem,	ki	predstavlja	arhitekturno	zgodovino	in	
bivalno	kulturo	planote	Zlatibor	in	dela	JZ	Srbije.	Območje	je	poznano	tudi	
po	pridelavi	 volne	 in	 izdelavi	puloverjev.	Po	 sprehodu	med	obnovljenimi	
stavbami	in	postanku	za	samostojne	oglede	in	nakupe,	se	bomo	odpeljali	
proti	planini	Zlatibor.	 Izjemne	klimatske	razmere	zelo	ugodno	vplivajo	na	
izboljšanje	krvne	slike.	Poleti	je	dobro	obiskano	letovišče,	pozimi	pa	je	pri-
ljubljen	 športni	 center.	 Sledila	 bo	 vrnitev	 v	 hotel.	 V	 nadaljevanju	 večera	
bomo	imeli	srbsko	večerjo	s	folklornim	programom.	Prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	Višegrad,	kjer	kraljuje	500	let	star	
kamniti	most	 z	 enajstimi	 loki,	 ki	 ga	 v	 svojem	 romanu	»Na	Drini	 čuprija«	
opisuje	Ivo	Andrić.	Zgodba	mostu	se	začne	pred	skoraj	500-timi	leti	v	me-
stecu	ob	reki	Drini	na	meji	med	Bosno	in	Srbijo,	ko	so	bili	ti	kraji	pod	turško	
vladavino.	Turki	so	nasilno	ugrabljali	dečke	in	jih	vodili	v	Turčijo,	kjer	so	jih	
prevzgojili	v	 janičarje.	Med	njimi	 je	bil	 tudi	deček	 iz	vasi	Sokolovići,	ki	so	
mu	kasneje	dali	ime	Mehmed	paša	Sokolović,	ki	se	je	kasneje	povzpel	do	
turškega	generala	in	velikega	vezirja	turškega	cesarstva.	Na	stara	leta	se	je	
odločil	in	na	svoje	stroške	zgradil	velik	kamnit	most,	ki	velja	za	veliko	kultur-

no	znamenitost	in	je	uvrščen	na	seznam	
UNESCO.	 V	 mestu	 se	 bomo	 sprehodili	
tudi	 skozi	 Kamengrad,	 ki	 je	 še	 ena	 od	
zamisli	Emirja	Kusturice,	posvečen	pa	je	
Ivu	Andriću.	Po	ogledu	se	bomo	odpelja-
li	proti	Sloveniji,	preko	Bosne	 in	Herce-
govine	ter	Hrvaške.	Prihod	je	predviden	
v	zelo	poznih	večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	av-
tobusom,	en	polpenzion	in	eno	prenoči-
tev	z	zajtrkom	v	hotelu	turistične	katego-

rije	v	dvoposteljni	sobi,	turistično	takso	v	hotelu,	srbsko	večerjo	s	folklornim	
programom,	obvezno	vstopno	takso	za	Srbijo,	vožnjo	z	muzejskim	vlakom	
»Šarganska	osmica«,	vstopnino	v	muzej	Sirogojno,	vstopnino	v	Drvengrad,	
vstopnino	v	samostan	Rača,	lokalno	vodenje	po	NP	Tara,	ladijsko	vožnjo	po	
Drini	in	kosilo	na	ladji,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	30,00	€
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Datum: 8.-12.6. 2022  Predviden program   G, L , D, Š*, P*
1. dan:	Odhod	v	večernih	urah.
2. dan: Vožnja	proti	hrvaški	meji	in	nadaljevanje	mimo	Beograda.	Odpeljali	
se	bomo	v	samo	osrčje	Srbije,	v	Šumadijo.	V	Topoli,	kraj	 je	dobil	 ime	po	
topolih,	si	bomo	ogledali	Karadžordžev	kompleks,	nekdaj	rezidenco	Kara-
džordža,	vodje	prve	srbske	vstaje	proti	Turkom.	Na	vrhu	hriba	Oplenac	stoji	
cerkev	 sv.	 Jurija	 (sv.	 Djordje),	 v	 kateri	 so	 zanimivi	mozaiki.	 Po	 ogledu	 se	
bomo	odpeljali	proti	kraju	Despotovac;	naš	cilj	bo	samostan	Manasija,	ki	
velja	 za	enega	pomembnejših	 in	 slikovitih	samostanov	 iz	 srbske	srednje-
veške	kulture.	V	15.	stol.	ga	je	ustanovil	Stefan	Lazarević,	poznan	tudi	kot	
Stevan	Visoki,	ki	je	bil	srbski	despot,	pesnik	in	reformator.	
Po	 obisku	 samostana	 si	 bomo	 ogledali	 še	 Resavske	 jame,	 ki	 nam	 bodo	
odkrile	 veličastno	 lepoto	 podzemnega	 sveta.	 Nadaljevanje	 vožnje	 v	 Niš,	
namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.

stol.	postavil	župan	Štefan	Nemanja,	ustanovitelj	srednjeveške	države,	ter	
si	jo	namenil	za	grobnico.	Studenica	je	bila	ves	srednji	vek	najpomembnej-
ša	cerkev	 in	kulturno	središče	Srbije.	Bogastvo	se	 izraža	 tudi	 s	 številnimi	
ohranjenimi	freskami	ter	bogato	zakladnico,	ki	hrani	dragocene	predmete	
in	knjige.	Po	ogledu	se	bomo	odpeljali	proti	Kraljevu.	Naslednji	postanek	
bo	pri	samostanu	Žiča,	ki	ga	je	zgradil	srbski	kralj	Štefan	Prvovenčani,	prvi	
kronani	vladar	Srbije,	od	tukaj	tudi	njegov	vzdevek.	V	samostanski	cerkvi	je	
bilo	po	njem	kronanih	še	sedem	kraljev	iz	dinastije	Nemanjićev.	Gradnja	je	
potekala	med	letoma	1205	in	1208	v	raškem	slogu,	poznan	pa	je	po	rdeče	
obarvanem	pročelju.	Od	 tu	bomo	nadaljevali	 proti	Čačku	 in	 se	ustavili	 v	
etnološki	vasi	Terzić	Avlija,	ki	je	tudi	dobitnik	ene	največjih	nagrad	za	razvoj	
srbskega	turizma.	V	njej	je	predstavljena	kmečka	arhitektura	iz	začetka	20.	
stol.	Po	ogledu	bomo	imeli	pozno	kosilo	in	se	nato	odpeljali	proti	Valjevu.	
Namestitev	v	hotelu,	prenočitev.
5. dan:	Po	zajtrku	sledi	krajši	postanek	v	Valjevu	 in	nato	nadaljevanje	do	
vasi	Trsić,	ki	je	rojstni	kraj	Vuka	Karadžića,	srbskega	jezikoslovca.	Reformi-
ral	je	srbski	književni	jezik	in	standardiziral	srbski	črkopis	cirilico;	s	tem	je	
naredil	pomemben	korak	k	dvigu	pismenosti.	Rojstna	hiša	je	spremenjena	
v	etnografski	muzej.	 Po	ogledu	 in	postanku	 se	bomo	odpeljali	 proti	 srb-
sko	–	hrvaški	meji	in	nadaljevali	proti	domu,	kamor	bomo	prispeli	v	poznih	
večernih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dva	polpenziona	v	hotelu	
turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi,	eno	prenočitev	z	zajtrkom	v	hotelu	
turistične	kategorije	v	dvoposteljni	sobi,	turistično	takso	v	hotelih,	obvezno	
vstopno	takso	za	Srbijo,	vstopnino	v	etnološko	vas	Terziča	Avlija	in	folklorni	
program,	kosilo	v	etnološki	vasi	Terzič	Avlija	(pijača	je	za	doplačilo),	vstopni-
no	v	etnografski	muzej	Vuka	Karadžića,	vstopnino	v	narodni	park	Kopaonik,	
vstopnino	v	naravni	park	Đavolja	Varoš,	vstopnine	v	samostane	Studenica,	
Žiča	in	Manasija,	vstopnino	v	Resavsko	podzemno	jamo,	lokalno	vodenje	v	
Nišu,	vstopnino	na	Topoli	in	lokalno	vodenje,	turistično	vodenje,	organiza-
cijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€

Južna Srbija

3. dan:	Po	zajtrku	si	bomo	ogledali	Niš.	Mesto	leži	ob	reki	Nišavi,	na	kraju,	
kjer	 je	 stalo	 pomembno	 rimsko	mesto	Naissus,	 rojstni	 kraj	 cesarja	 Kon-
stantina.	Najpomembnejši	 spomeniki	 so	 trdnjava,	 starokrščanska	 kripta,	
nekropola	in	Ćele	–	kula,	ki	so	jo	postavili	Turki	in	vanjo	vgradili	glave	padlih	
Srbov,	ki	so	se	 leta	1809	borili	v	srbsko	–	turški	vojni.	Po	ogledu	starega	
dela	mesta	se	bomo	odpeljali	do	kraja	Đavolja	Varoš,	kjer	so	doma	kamnite	
formacije	stolpičev,	visokih	od	2	do	15	metrov.	Stolpiči	se	pod	vplivi	erozi-
je	nenehno	spreminjajo,	nastajajo,	rastejo,	se	preoblikujejo	in	izginjajo.	Te	
spremembe	so	v	ljudski	domišljiji	prebudile	verovanja,	da	so	te	nenavadne	
figure	hudičevo	delo,	od	tod	ime	Vražje	mesto.	Sprehod	(nujno	primerna	
športna	obutev),	ogled	naravnega	parka	 in	prosto.	Nadaljevali	 bomo	do	
Narodnega	parka	Kopaonik,	ki	velja	za	eno	najlepših	srbskih	planin.	Poleti	
je	zelo	dobro	obiskano	klimatsko	središče,	pozimi	pa	je	najpomembnejše	
zimskošportno	središče.	Namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	bomo	zapustili	Kopaonik	 in	se	odpeljali	do	samostana	
Studenica,	ki	 je	eden	največjih	 in	najbogatejših	samostanov	v	Srbiji.	Cer-
kev	Matere	božje,	glavno	izmed	treh	samostanskih	svetišč,	je	ob	koncu	12.	
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Makedonija

Datum: 21.-26.6. 2022  Predviden program   G, L , D, Š*, P*
1. dan:	Odhod	avtobusa	v	popoldanskih	urah.	Nočna	vožnja	v	smeri	Zagre-
ba	in	Beograda	z	vmesnimi	postanki.
2. dan:	Nadaljevanje	vožnje	v	južno	Srbijo	in	prihod	v	Skopje	v	dopoldanskih	
urah.	Odpravili	 se	bomo	na	 Skopsko	 trdnjavo	 imenovano	Kale,	 od	 koder	
se	nudi	čudovit	pogled	na	samo	mesto.	Ogledali	 si	bomo	tudi	cerkev	Sv.	
Spasa	 in	džamijo	Mustafa	Paše,	železniško	postajo	z	uro,	ki	se	 je	ustavila	
ob	katastrofalnem	potresu	 l.	 1963.	Od	 tu	bomo	ogled	mesta	nadaljevali	
peš	in	videli	spomenik	Materi	Terezi,	stari	most,	hammam,	stari	bazar	in	še	
mnogo	drugih	stvari.	Sledi	prosto	popoldne	v	mestu	za	samostojne	oglede	
in	nakupe.	Večerja	in	prenočitev	v	hotelu.
3. dan:	Po	zajtrku	bomo	pot	nadaljevali	proti	zahodni	Makedoniji.	Najprej	
se	bomo	ustavili	v	slikoviti	soteski	/	kanjonu	Matka.	Jezero	Matka	je	nastalo	
z	zajezitvijo	reke	Treske,	gre	pa	za	najstarejše	umetno	jezero	v	Makedoniji.	
Je	naravni	biser	z	navpičnimi	skalnimi	stenami,	številnimi	jamami,	srednje-
veškimi	cerkvami	in	samostani	ter	neokrnjeno	naravo.	Sledi	plovba	s	čolni	
po	kanjonu.	V	nadaljevanju	se	bomo	vozili	mimo	Tetova	 in	Gostivarja	do	
narodnega	parka	Mavrovo,	ki	je	znano	po	tem,	da	je	to	eno	največjih	zim-
skih	smučarskih	središč	države.	Ob	Mavrovskem	jezeru	bomo	naredili	krajši	
postanek,	nato	pa	pot	nadaljevali	po	kanjonu	reke	Radike	do	samostana	Sv.	
Jovana	Bigorskega,	ki	slovi	po	velikem	ikonostasu,	ki	je	tudi	njegova	največ-
ja	zanimivost.	Po	ogledu	samostana	bomo	pot	nadaljevali	mimo	Debarske-
ga	jezera	do	mesteca	Struga,	ki	leži	na	kraju,	kjer	reka	Črni	Drim	zapušča	
Ohridsko	 jezero.	Nadaljevali	 bomo	do	makedonskega	 turističnega	 bisera	
Ohrida.	Sledi	namestitev	v	hotelu,	večerja	in	prenočitev.
4. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	na	celodnevni	izlet	ob	Ohridskem	je-
zeru.	Najprej	si	bomo	pogledali	Ohrid,	ki	je,	kot	pravijo	Makedonci,	njihovo	
najlepše	mesto,	in	je	tudi	vpisano	na	UNESCOV	seznam	svetovne	kulturne	
dediščine.	Bil	je	središče	slovanske	pismenosti,	kamor	so	konec	9.	stol.	prišli	
učenci	Cirila	in	Metoda,	med	njimi	tudi	Sv.	Kliment	in	Sv.	Naum.	Povzpeli	se	
bomo	do	Samuelove	trdnjave,	od	koder	se	nudi	čudovit	pogled	na	jezero,	
mesto	in	njuno	okolico,	nato	pa	se	bomo	sprehodili	še	po	starem	mestnem	
jedru,	kjer	bomo	videli	vse	najbolj	zanimive	kulturno-zgodovinske	spome-

nike;	med	njimi	so	cerkve	Sv.	Sofije,	Sv.	Klimenta	in	Jovana	Bogoslava	Ka-
neo.	Po	ogledu	se	bomo	z	ladjico	popeljali	po	Ohridskem	jezeru	in	mesto	
videli	še	z	druge	perspektive.	Sledi	nekaj	prostega	časa	za	sprehod,	kavico	
ali	kosilo	ter	nakup	znamenitih	ohridskih	biserov.	V	popoldanskem	času	se	
bomo	z	avtobusom	odpeljali	do	cerkve	Sv.	Nauma,	ki	leži	na	drugem	koncu	
jezera	in	je	še	ena	velika	znamenitost	tega	kraja.	Sledi	povratek	v	hotel,	zve-
čer	odhod	na	tradicionalno	makedonsko	večerjo	s	folklornim	programom.	
Prenočitev.

5. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	vozili	mimo	Bitole	do	Kruševa,	ki	leži	na	višini	
1300	m	in	je	najvišje	ležeče	mesto	te	države.	Ogledali	si	bomo	spomenik	
Ilindenske	vstaje.	Seveda	pa	je	Kruševo	poznano	tudi	po	tem,	da	je	bil	tu-
kaj	rojen	in	tudi	pokopan	priljubljeni	makedonski	pevec	Toše	Proeski.	Sledi	
nekaj	prostega	časa,	nato	pa	bomo	pot	nadaljevali	mimo	Prilepa,	do	vino-
gradniškega	področja	Tikveš.	Ustavili	se	bomo	v	Kavadarcih	in	ker	bo	veliko	
govora	o	vinu,	bomo	žlahtno	kapljico	lahko	tudi	poskusili	v	največji	vinski	
kleti	 tega	 področja.	 Sledi	 vožnja	 v	 Skopje.	 Namestitev	 v	 hotelu,	 večerja,	
prenočitev.
6. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	proti	domu.	Vozili	 se	bomo	v	smeri	
proti	Nišu	in	Beogradu	ter	naprej	proti	Zagrebu	in	domu.	Prihod	je	predvi-
den	v	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	dva	polpenziona	v	hotelu	
3*	v	Skopju	v	dvoposteljni	sobi,	eno	prenočitev	z	zajtrkom	in	en	polpenzion	
v	hotelu	3*	na	Ohridu	v	dvoposteljni	sobi,	vstopnino	v	samostan	Sv.	Jovana	
Bigorskega,	vstopnino	v	cerkev	Sv.	Nauma,	vstopnino	v	cerkev	Sv.	Sofije	v	
Ohridu,	vstopnino	v	arheološki	park	in	cerkev	Sv.	Pantelejmona	in	Klimen-
ta,	makedonsko	večerjo	 s	 folklornim	programom,	 ladijsko	vožnjo	po	Oh-
ridskem	jezeru,	vožnjo	s	čolni	po	kanjonu	Matka,	lokalno	vodenje	v	Skopju	
in	Ohridu,	 zunanje	oglede	po	programu,	 turistično	 vodenje,	 organizacijo	
potovanja	ter	ddv.
Možni doplačili:	enoposteljna	soba	70,00	€
	 vinska	pokušina	10,00	€
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Datum: 21.-25.9. 2022  Predviden program   G, L , D, Š*, P*
1. dan:	 Odhod	 v	 poznih	 večernih	
urah	 in	 vožnja	 preko	 Bosne	 in	Her-
cegovine.
2. dan:	 Po	 prečkanju	 meje	 s	 Črno	
goro	 bomo	 nadaljevali	 do	 enega	
najlepših	območij,	Narodnega	parka	
Durmitor.	 Najvišji	 vrh	 gorskega	ma-
siva	 je	Bobotov	 kuk	 z	 2.522	m,	nad	
kanjoni	 reke	 Tare	 in	 ostalimi	 pritoki	
pa	mu	dela	družbo	kar	48	vrhov	nad	
2.000	m.	 Območje	 so	 zaradi	 never-

jetnih	naravnih	 značilnosti	uvrstili	 na	 seznam	UNESCO;	 kanjon	 reke	Tare	
je	namreč	največji	 in	najgloblji	v	Evropi,	na	nekaterih	območjih	si	 je	reka	
utrla	pot	tudi	do	1300	m	globoko.	Ustavili	se	bomo	v	Žabljaku,	turističnem	
središču	Durmitorja.	
Sprehodili	se	bomo	do	slikovitega	Črnega	jezera,	ki	je	ime	dobilo	po	odsevu	
visokega	iglastega	gozda,	ki	obdaja	jezero,	nad	celotno	pravljično	krajino	pa	
slikovito	dominirajo	vrhovi.	Po	postanku	se	bomo	odpravili	v	hotel,	večerja	
in	prenočitev.

Črna gora in Narodni park Durmitor

4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	v	gorato	zaledje.	 Iz	Budve	se	bomo	
mimo	 Cetinja,	 najstarejše	 črnogorske	 prestolnice,	 odpravili	 na	 ogled	
mavzoleja	na	gori	Lovčen,	ki	stoji	v	Narodnem	parku	Lovčen.	Monumen-
talna	grobnica,	 kamor	vodijo	 številne	 stopnice,	 je	grob	najslavnejšega	 in	
prodornega	 vladarja,	 vladike	 in	 pesnika	 Petra	 II.	 Njegoša.	 Vzpon	 nas	 bo	
nagradil	s	čudovitim	razgledom	na	Kotorski	zaliv.	Nadaljevanje	vožnje	po	t.	
i.	kamnitem	morju	–	sivem	črnogorskem	krasu	do	vasi	Njeguši,	kjer	bomo	
imeli	 pokušino	 slavnega	 pršuta.	 Na-
daljevanje	vožnje	v	zaliv	Boka	Kotor-
ska,	zarezan	globoko	v	vznožje	strmih	
planin.	Zaliv	je	eden	najbolj	slikovitih	
na	svetu	in	močno	spominja	na	fjor-
de.	
Krajši	 postanek	bomo	naredili	 v	 Ko-
torju,	se	sprehodili	po	ozkih	uličicah,	
si	 ogledali	 katedralo	 Sv.	 Tripuna	 in	
cerkev	Sv.	Nikole.	Vožnja	nazaj	v	ho-
tel,	večerja	in	prenočitev.
5. dan:	 Po	 zajtrku	 bomo	 zapustili	
Črno	goro	in	naredili	postanek	v	Neumu.	Nadaljevali	bomo	z	vožnjo	proti	
domu.	Prihod	v	nočnih	urah.
Cena vključuje: prevoz	s	turističnim	avtobusom,	zunanje	oglede	po	progra-
mu,	dva	polpenziona	v	hotelu	turistične	kategorije	na	območju	črnogorske	
obale	 v	dvoposteljni	 sobi,	 en	polpenzion	 v	hotelu	 turistične	 kategorije	 v	
notranjosti	države	v	dvoposteljni	 sobi,	 vstopnino	v	NP	Lovčen,	pokušino	
pršuta,	vstopnino	v	mavzolej	Lovčen,	obvezno	vstopno	takso	v	Cetinjah	in	
Kotorju,	vstopnino	v	NP	Durmitor	in	sprehod	do	Črnega	jezera,	turistično	
vodenje,	organizacijo	ter	ddv.
Možno doplačilo:	enoposteljna	soba	60,00	€
Možno doplačilo vodniku na poti: prevoz	s	kombiji	do	samostana	Ostrog:		
	 približno	2,00	€

3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	samostana	Ostrog,	ustanovljenega	
v	17.	stol.	in	900	m	visoko	vklesanega	v	steno.	To	je	največje	svetišče	v	Črni	
gori.	V	njem	počiva	 sveti	Vasilij	Ostroški,	 bil	 je	 čudodelec	 in	ustanovitelj	
samostana.	Do	zgornje	cerkvice	Sv.	Krsta	se	je	potrebno	sprehoditi	(oz.	pre-
voz	za	doplačilo),	je	pa	vsekakor	vredna	ogleda.	
Po	ogledu	vožnja	mimo	Skadarskega	jezera,	ki	je	največji	rezervoar	sladke	
vode	na	Balkanskem	polotoku,	svojevrstna	združba	ptic,	rastlin	in	rib	in	edi-
no	gnezdišče	pelikanov	tem	delu	Evrope.	Nadaljevanje	vožnje	proti	obali.	
Najprej	bomo	lahko	občudovali	utrjeno	srednjeveško	mestece	Sveti	Štefan	
(postanek	za	fotografiranje),	ki	so	ga	preoblikovali	v	mesto	–	hotel	(gibanje	
je	omejeno).	Prihod	v	Budvo	in	ogled.	Vožnja	v	hotel,	namestitev,	večerja	
in	prenočitev.
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Datum: 13.-16.10. 2022  Predviden program 
1. dan:	Zbor	potnikov	na	letališču	Jožeta	Pučnika	ob	07.10	uri	in	polet	le-
tala	predvidoma	ob	09.10	uri	proti	Istanbulu.	Prevoz	v	hotel	in	namestitev.	
Sprehodili	se	bomo	po	centru	starega	Istanbula,	mimo	številnih	mošej	na	
Beyazitu	in	Sultanahmetu.	Podali	se	bomo	do	znamenitega	Grand	Bazara,	
kjer	 se	nahaja	 več	kot	4000	 trgovinic.	 Tu	ponujajo	praktično	vse,	 tekstil,	
usnje,	keramiko,	spominke,	preproge,	zlatnino	in	še	marsikaj.	Prosto	za	ve-
čerjo,	povratek	v	hotel	in	prenočitev.
2. dan: Po	zajtrku	se	bomo	odpravili	na	raziskovanje	mesta.	Sprehajali	se	
bomo	po	zgodovinsko	pomembnem	Sultanahmetu	ter	občudovali	številne	
kulturno-zgodovinske	spomenike.	Obiskali	bomo	Modro	mošejo,	ki	jo	je	v	
17.	stol	dal	zgraditi	sultan	Ahmet	I	in	danes	predstavlja	glavno	carigrajsko	
mošejo.	Nasproti	nje	stoji	Hagia	Sofija	(Sveta	modrost),	ki	velja	za	eno	naj-
lepših	zgradb	na	svetu.	Vpisana	je	na	UNESCOV	seznam	svetovne	kulturne	
dediščine	 in	 je	bila	 vse	od	 leta	1935	do	 leta	2020	muzej.	V	 letu	2020	 jo	
je	turški	predsednik	s	posebnim	dekretom	ponovno	spremenil	v	mošejo.	
Možen	ogled.	
Prosti	čas	za	kosilo	ali	sprostitev	ob	skodelici	pravega	turškega	čaja.	V	po-
poldanskem	času	si	bomo	ogledali	eno	največjih	znamenitosti	Istanbula	–	
palačo	Topkapi	(vstopnina	v	palačo	za	doplačilo),	ki	je	bila	vse	do	leta	1853	
uradna	rezidenca	sultanov.	Več	kot	400	let	je	bila	administrativni,	izobraže-
valni	in	kulturni	center	Otomanskega	cesarstva.	Spoznali	bomo,	kakšno	je	
bilo	življenje	v	času	vladavine	sultanov	ter	si	znotraj	palače	lahko	ogledali	
tudi	harem.	Prost	večer.	Povratek	v	hotel	in	prenočitev.

3. dan: Po	 zajtrku	 se	bomo	napotili	na	Egipčanski	bazar	–	bazar	 začimb,	
sprehodili	se	bomo	čez	Galata	most,	od	koder	je	prelep	pogled	na	mesto,	
do	stolpa	Galata.	Obiskali	bomo	moderni	del	Istanbula,	se	sprehodili	po	1,4	
km	dolgi	ulici	Istiklal,	ki	se	zaključi	na	največjem	istanbulskem	trgu	Maksim.	
Povratek	v	hotel	in	prenočitev.
4. dan:	Zajtrk,	nato	pa	prosto	za	samostojne	oglede	ali	nakupovanje.	Po	želji	
vožnja	z	ladjico	po	Bosporju,	ki	nas	popelje	po	ožini	med	dvema	kontinento-
ma,	pod	obema	visečima	mostovoma,	ki	povezujeta	Evropo	in	Azijo.	Povra-

tek	v	hotel,	kjer	bomo	prevzeli	prtljago,	nato	pa	prevoz	na	letališče	in	polet	
predvidoma	ob	17.50	uri	proti	Ljubljani,	prihod	predvidoma	ob	19.00	uri.
Cena vključuje: prevoz	z	letalom	na	relaciji	Ljubljana	–	Istanbul	–	Ljubljana,
en	kos	oddane	prtljage	do	23	kg	in	en	kos	ročne	prtljage,	 letališke	takse,	
transfer	letališče	–	hotel	–	letališče,	tri	prenočitve	z	zajtrkom	v	hotelu	4*	
v	 središču	 Istanbula	v	dvoposteljni	 sobi,	 celodnevni	ogled	 Istanbula	z	 lo-
kalnim	in	slovenskim	vodnikom,	oglede	zunanjosti	po	programu,	turistično	
vodenje,	organizacijo	in	ddv.
Možna doplačila:	enoposteljna	soba	138,00	€
	 vstopnina	Harem	10,00	€,	vstopnina	Topkapi	15,00	€
Obvezno doplačilo na licu mesta: vozovnice	za	prevoz	s	tramvaji,	metroji,		
	 približno	10,00	€
Možno doplačilo na licu mesta: izlet	z	ladjico	po	Bosporju:	
	 predvidoma	20,00	€	(minimalno	15	potnikov)
Opomba:	Za	potovanje	slovenski	državljani	potrebujejo	potni	list,	ki	mora	biti	
ob	vstopu	v	Turčijo	veljaven	še	vsaj	6	mesecev.	V	potnem	listu	mora	biti	prazna	
vsaj	ena	stran.	Slovenski	državljani	za	vstop	v	Turčijo	ne	potrebujejo	vizuma.
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Datum: 24.06.-1.7. 2022  Predviden program   
1. dan:	Zbor	na	letališču	Jožeta	Pučnika	ob	17.45	uri.	Let	proti	Istanbulu	ob	
19.55	uri.	Sledi	let	iz	Istanbula	v	Tbilisi,	kjer	bomo	pristali	ob	predvidoma	
4.25	uri.	
2. dan:	Avtobusni	transfer	v	hotel,	namestitev	in	počitek.	Po	zajtrku	v	ho-
telu	se	bomo	ob	predvidoma	12.00	uri	podali	na	odkrivanje	glavnega	mes-
ta	Gruzije.	Tbilisi	je	večetnično,	večkulturno,	več	versko	mesto	na	stičišču	
zgodovine,	mesto,	ki	ni	ne	evropsko	ne	azijsko,	ampak	je	živahna	mešanica	
vzhoda	in	zahoda.	Med	odkrivanjem	mesta	se	bomo	okrepčali	tudi	s	kosi-
lom.	Naš	dan	v	Tbilisiju	pa	bomo	zaključili	na	večerji	dobrodošlice	v	gruzijski	
restavraciji	 s	 tradicionalno	 ljudsko	 glasbo	 in	 plesom.	 Povratek	 v	 hotel	 in	
prenočitev.
3. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	v	regijo	Kakheti,	ki	je	poznana	kot	zi-
belka	vina	v	Gruziji.	Naš	prvi	postanek	bo	v	vinarni	KTW,	kjer	bomo	imeli	
degustacijo	lokalnih	vin	in	gruzijskega	žganja	chacha.	Nadaljevali	bomo	do	
mesta	Signaghi	na	strmem	hribu,	ki	gleda	na	obsežno	dolino	Alazani,	od	
daleč	so	vidne	Kavkaške	gore.	Ogled	mesta	in	nadaljevanje	poti	do	samo-
stana	Bodbe,	ki	je	gruzijski	pravoslavni	samostanski	kompleks	in	sedež	ško-
fov	Bodbe.	Samostan	zdaj	deluje	kot	samostan	za	nune	in	je	eden	glavnih	
romarskih	 krajev	 v	Gruziji.	Ogled.	 Pot	 bomo	nadaljevali	 do	posestva	 Tsi-
nandali,	ki	se	nahaja	v	osrčju	vinorodne	regije	Kaheti	in	je	bilo	stoletja	pod	
domeno	knežje	družine	Chavchavadze.	 Knežja	družina,	 znana	po	gojenju	
evropske	kulture,	je	prva	pridelovala	vino	v	evropskem	slogu	in	prva	spod-
bujala	evropsko	klasično	glasbo.	Prvi	veliki	klavir	v	Gruziji	 je	še	vedno	na	
ogled	v	Tsinandaliju.	Ogled	posestva	in	palače.	Sledila	bo	degustacija	vin	in	
kosilo	v	vinski	kleti	Javakhisvili	in	nato	še	kuharski	tečaj	gruzijske	kulinarike	
ter	tečaj	izdelovanja	tradicionalne	žgane	pijače	chacha	in	večerja.	Povratek	
v	hotel	in	prenočitev.
4. dan:	Po	zajtrku	se	bomo	odpeljali	do	gradu	Ananuri,	ki	je	bil	prizorišče	
številnih	bitk.	Ogled.	Pot	bomo	nadaljevali	do	 jezera	 Jinvali.	Vodni	 rezer-
voar	Zhinvali	(Jinvali),	poznan	tudi	kot	jezero,	se	nahaja	ob	gruzijski	vojaš-
ki	avtocesti.	Sovjeti	so	jezero	zgradili	v	80.	letih	prejšnjega	stoletja.	Nekaj	
prostega	časa	za	sprehod	ob	jezeru.	Sledi	kosilo	v	lokalni	restavraciji.	Nato	
se	bomo	odpeljali	do	Gudaurijevega	loka	prijateljstva,	spomenika	prijatelj-
stva	med	Rusijo	 in	Gruzijo.	V	notranjosti	 spomenika	 je	velika	poslikava	 s	
ploščicami,	ki	se	razteza	po	celotnem	obodu	strukture	in	prikazuje	prizore	
gruzijske	 in	ruske	zgodovine.	Po	ogledu	nadaljevanje	poti	v	mestece	Kaz-
begi	Stepantsminda	v	goratem	severovzhodnem	delu	Gruzije.	Ogledali	 si	
bomo	cerkev	Svete	Trojice,	edino	cerkev	s	križno	kupolo	v	provinci	Khevi.	
Zaradi	svoje	izolirane	lege	na	vrhu	strme	gore,	obdane	s	čudovito	naravo,	
je	postala	simbol	Gruzije.	Povratek	v	Tbilisi,	večerja	v	hotelu	in	prenočitev.
5. dan:	 Po	 zajtrku	 se	bomo	odpravili	 na	 vzhod	Gruzije,	do	 starodavnega	
skalnatega	mesta	Uplitsikhe.	Mesto	 je	bilo	 zgrajeno	v	času	med	zgodnjo	
železno	dobo	 in	poznim	srednjim	vekom.	Po	ogledu	sledi	kosilo	v	 lokalni	
restavraciji.	Nato	se	bomo	odpeljali	do	mesta	Mtskheta,	ki	 je	bilo	glavno	
mesto	zgodnjega	gruzijskega	kraljestva	Iberija	(Kartli)	od	3.	stol.	pred	našim	
štetjem	do	5.	stol.	našega	štetja.	Še	vedno	je	sedež	gruzijske	pravoslavne	
cerkve	Jvari.	Ogled	mesta	in	ogled	samostana	Jvari	s	čudovitim	pogledom	

na	samo	mesto	ter	sotočje	rek	Mtkvari	in	Aragvi.	Samostan	je	skupaj	z	os-
talimi	 zgodovinskimi	 strukturami	 uvrščen	 na	 seznam	 UNESCO	 svetovne	
kulturne	dediščine.	Sledi	večerja	v	lokalni	restavraciji.	Povratek	v	hotel	 in	
prenočitev.
6. dan:	 Po	 zajtrku	 se	 bomo	 odpeljali	 v	 regijo	 Imereti.	 Ogledali	 si	 bomo	
mesto	Kutaisi,	ki	 leži	na	bregovih	reke	Rioni.	Nato	si	bomo	ogledali	kate-
dralo	Marijinega	vnebovzetja	ali	katedralo	Kutaisi,	bolj	znano	kot	katedrala	
Bagrati.	Pot	bomo	nadaljevali	do	samostanskega	kompleksa	Gelati,	v	bližini	
Kutaisija.	Že	Leta	1106	ga	je	ustanovil	gruzijski	kralj	David	IV	kot	samostan-
sko	 in	 izobraževalno	središče,	UNESCO	pa	ga	 je	priznal	kot	svetovno	kul-
turno	dediščino.	Ogled	in	kosilo	v	lokalni	restavraciji.	Dobro	okrepčani	se	
bomo	odpravili	v	gruzijski	podzemni	svet,	natančneje	v	Prometejevo	jamo	
v	Kumistavi.	V	jami	je	najdenih	22	dvoran,	od	katerih	je	za	turiste	odprtih	
le	6.	Sprehodili	se	bomo	po	jami	v	dolžini	1420	metrov,	obiskali	dvorane	in	
se	po	reki	vozili	s	čolnom.	V	jami	bomo	odkrivali	prave	mojstrovine	narave	
–	kapnike.	Nato	se	bomo	odpeljali	v	državni	naravni	rezervat	Sataplia,	ki	ga	
je	v	20.	stol.	odkril	Petre	Chabukiani.	Presenetil	nas	bo	z	edinstvenimi	turi-
stičnimi	atrakcijami.	Kolhiški	gozd,	kraška	jama,	dinozavrov	odtis	in	čudovi-
ta	steklena	razgledna	ploščad	nas	ne	bodo	pustili	ravnodušne.	Povratek	v	
hotel,	večerja	in	prenočitev.
7. dan:	 Zajtrk	v	hotelu.	Po	zajtrku	bo	dan	namenjen	samostojnemu	razi-
skovanju	glavnega	mesta	Gruzije	–	Tbilisija.	Dan	lahko	izkoristite	za	oglede	
muzejev,	nakupovanje,	kopanje	v	Tbilisijskem	jezeru	ali	pa	zgolj	za	pohajko-
vanje	po	tem	prelepem	mestu.	Prenočitev.
8. dan:	Po	zajtrku	nekaj	prostega	časa	in	nato	avtobusni	transfer	na	leta-
lišče.	Ob	12.10	uri	bomo	vzleteli	iz	Gruzije	proti	Istanbulu	(5	ur	postanka)	
in	nato	naprej	na	 letališče	Jožeta	Pučnika,	kjer	 je	predviden	pristanek	ob	
19.00	uri	po	lokalnem	času.
Cena vključuje:	prevoz	z	 letalom	na	relaciji	Ljubljana	–	Istanbul	–	Tbilisi	–	
Ljubljana,	en	kos	oddane	prtljage	do	23	kg	 in	en	kos	ročne	prtljage,	 leta-
liške	takse,	transfer	 letališče	–	hotel	–	 letališče,	pet	celodnevnih	ekskurzij	
s	turističnim	avtobusom	in	lokalnim	vodnikom	(za	prevod	bo	poskrbel	naš	
vodnik),	tradicionalno	gruzijsko	večerjo	z	glasbo	in	plesom,	štiri	večerje	(v	
hotelu	ali	lokalnih	restavracijah),	pet	kosil	v	lokalnih	restavracijah,	kuharski	
tečaj	gruzijske	kulinarike,	 tečaj	 izdelovanja	 tradicionalnega	žganja	chacha,	
ogled	vinskih	kleti	in	degustacijo	vin	v	kleteh	KTW	in	Javakhishvili,	vstopnino	
v	Uplistsikhe,	vstopnino	v	Prometejevo	jamo,	vstopnino	v	naravni	rezervat	
Sataplia,	vstopnino	v	palačo	Tsinandali,	prevoz	s	terenskimi	vozili	do	cerkve	
Svete	Trojice	v	mestecu	Kazbegi,	turistično	vodenje,	organizacijo	ter	ddv.	
Možno doplačilo: enoposteljna soba 175,00 €
Opombe k izletu: Ker	 je	 letalska	povezava	 iz	 Ljubljane	v	Tbilisi	 preko	 Is-
tanbula,	 za	potovanje	 slovenski	državljani	potrebujejo	potni	 list,	 ki	mora	
biti	ob	vstopu	v	Turčijo	veljaven	še	vsaj	6	mesecev.	V	potnem	listu	mora	biti	
prazna	vsaj	ena	stran.	Slovenski	državljani	za	vstop	v	Turčijo	in	Gruzijo	ne	
potrebujejo	vizuma.
Skladno	z	Obligacijskim	zakonikom	si	v	primeru	znatnih	sprememb	v	me-
njalnih	tečajih	(EUR	–	GEL)	ali	sprememb	v	cenikih	prevoznikov,	pridržuje-
mo	pravico	spremeniti	ceno	potovanja.


