
 
 

"Slovenijo čutim. Na svoj način." 
 
 

 
 

 
 
 

 
INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

Turizem Toni,   
Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 
tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338,  

e-mail: turizem.prah@siol.net.  

Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

PROGRAM I. 
2 dni  

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Sevnici. Naš 

prvi daljši postanek bo pri Vidmarjevih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

ekoloških testenin GABARONI. Oni pravijo, da je vsako kuhanje 

testenin pravzaprav uvod v praznovanje. Začne se s plesom tisočih 

mehurčkov v velikem loncu. Odkritem. Testenine, kuhane samo »do 

zoba« (all dente) v vodni kopeli s slanim odtenkom sončne slovenske 

soli postanejo podlaga za nore zabave vseh generacij! Najprej nam 

bodo postregli s kavo in čajem, nato pa pred nami pripravili dobrote 

iz njihovih testenin. Degustirali bomo tudi domač ovčji sir bližnjega 

sirarja. Če vam bodo dobrote všeč, jih boste lahko tudi kupili. Z 

vožnjo bomo nadaljevali proti Trebnjemu. Ustavili se bomo na 

domačiji Marn, kjer se ukvarjajo z vzrejo plemenitih konj. Hkrati 

imajo tudi prijazno jahalno šolo. Ogledali si bomo domačijo ter 

izvedeli več o vzreji teh plemenitih živali in o samih pasmah. Obiskali 

bomo menažo, ki je izven vasi, na travnikih. Po ogledu kmetije sledi 

vožnja v Stično. Obiskali bomo državni muzej, muzej krščanstva na 

Slovenskem, ki deluje v prostorih stare prelature v Cistercijanskem 

samostanu, najstarejšem na slovenskem ozemlju. Naš naslednji 

postanek bo v Kamniku, mestu v naročju Kamniško-Savinjskih Alp. 

Velja za eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Takrat je bil 

Kamnik cvetoče trgovsko mesto, kjer so imeli sedež Andeški grofje z 

Bavarskega. Na čas, ko je bil Kamnik glavno mesto dežele Kranjske, 

nas spominja čudovita arhitekturna dediščina. Sprehodili se bomo po 

starem mestnem jedru in si ogledali glavne znamenitosti. Pozno 

popoldne se bomo nastanili v hotelu in se malo spočili pred »NORIM« 

večerom. Za smeh bo poskrbel komik Vrlič. Seveda ne bo prišel 

žagat pohorska drva, bo pa vseeno poskrbel, da se bomo prešerno 

nasmejali. Pred, med in po večerji pa nas bodo spremljali zvoki 

ansambla. Veselo bo, verjemite! V hotelu bo tudi bazen, da boste 

lahko zaplavali. Večerja ob glasbi, spanje. 

 

2.dan 

Zajtrk, po zajtrku vožnja proti Krasu. Nekje na poti si bomo vzeli čas 

za jutranjo kavico. Naš prvi postanek bo v vasi Miren, kjer bomo 

obiskali muzej, ki je postavljen na pokopališču v Mirnu in je posvečen 

vsem, ki so trpeli zaradi meje, vsem, ki jim je meja onemogočala 

obisk groba, ki jim je meja predstavljala pot v neznano in vsem, ki 

so pri prečkanju meje izgubili upanje, svobodo in tudi  življenje. 

Povzpeli se bomo tudi na Mirenski grad, vzpetino nad krajem. Grad 

je bil v svoji zgodovini pomembna strateška točka tako v prvi kot 

drugi svetovni vojni. Danes je priljubljena romarska in izletniška 

točka. Tu stoji cerkev Žalostne Matere Božje. Naslednji postanek bo 

pri pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki stoji na razglednem 

vrhu Cerje na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira 

širok pogled na severni  del Jadranskega morja, Furlanijo,  Dolomite, 

Julijske Alpe, Vipavsko dolino. Nato pa še nekaj za telo in dušo … 

Obiskali bomo zeliščno kmetijo Rogelja, ki se nahaja blizu italijanske 

meje. V sklopu zeliščarstva na kmetiji pridelujejo zeliščne čaje, 

mazila, hidrolate, likerje, soli in druge zeliščne pripravke. Nekatere 

dobrote bomo poizkusili, domači pa nam bodo predstavili, s čim se še 

ukvarjajo. Potepanje bomo zaključili na izletniški kmetiji, kjer nas 

bodo razvajali z bogato ponudbo tradicionalnih kraških specialitet. Za spremljavo bomo 

nazdravili z vinom ali sladkim sokom. Vsega lepega je enkrat konec in pozno popoldne 

se bomo obrnili proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

Cena: 119 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   junija 2020 (2 dni). 

Vstopne postaje:  

 

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk tovarnice Gabaroni, degustacija testenin, domačega sira, 

- obisk posestva Marn, obisk muzeja v Stični,  

- 1 x polpenzion v hotelu 3* v 1/2 sobi, večerja z glasbo, 

- animacija komik Vrlič, 

- obisk muzeja Spomni se name in Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju, 

- obisk zeliščarske kmetije, 

- kosilo drugi dan,     

- vodenje, organizacijo in DDV.  

 

Doplačila: 

- enoposteljna soba, 

- druge storitve in ogledi po želji, ki niso vključeni v program. 

     

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do 

zvišanja cene pri manjšem številu prijavljenih.  

 
 

 

PROGRAM II.  
2 dni  

1. dan  

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Sevnici. Naš prvi 

daljši postanek bo pri Vidmarjevih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

ekoloških testenin GABARONI. Oni pravijo, da je vsako kuhanje testenin 

pravzaprav uvod v praznovanje. Začne se s plesom tisočih mehurčkov v 

velikem loncu. Odkritem. Testenine, kuhane samo »do zoba« (all 

dente) v vodni kopeli s slanim odtenkom sončne slovenske soli 

postanejo podlaga za nore zabave vseh generacij! Najprej nam bodo 

postregli s kavo in čajem, nato pa pred nami pripravili dobrote iz 

njihovih testenin. Degustirali bomo tudi domač ovčji sir bližnjega 

sirarja. Če vam bodo dobrote všeč, jih boste lahko tudi kupili. Sledi 

vožnja v metropolo dolenjske pokrajine Novo mesto, ki ima izredno 

bogato naravno, kulturno in zgodovinsko dediščino. Veliko ohranjenih 

arheoloških eksponatov dokazuje prisotnost človeka že od bronaste in 

železne dobe naprej. Vznemirljivo mestno jedro stoji na majhnem 

polotoku, katerega obliva zelena reka Krka. Na njem je glavni trg z 

arkadnimi hodniki, značilna mestna hiša, stolnica, muzej, galerija in 

hotel. Imeli bomo čas za kavo v mestni kavarni, nato pa se bomo 

odpravili na drugo stran Kandijskega mostu, od koder je lep pogled na 

Breg. Tu nas bo čakal avtobus in nas popeljal v Mirno Peč, kjer bo naš 

naslednji postanek. V prostorih nekdanje osnovne šole si bomo ogledali 

Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Spoznali bomo življenje in 

ustvarjanje  virtuoza na diatonični harmoniki, po želji pa bomo lahko 

posneli celo svoj videospot. Obiskali bomo tudi domačijo, kjer je pri 

starih starših odraščal naš veliki Lojze Slak, tu pa nam bodo postregli s 

cvičkom in  štrudljem. V gospodarskem poslopju so s pomočjo Slakove 

družine uredili spominsko sobo, v kateri je bogata razstava o življenju in delu mirnopeškega 

rojaka. Če bomo imeli srečo, nam bodo zaigrali tudi na »frajtonarico«. Naš naslednji postanek bo 

v Kamniku, mestu v naročju Kamniško-Savinjskih Alp. Velja za eno najlepših srednjeveških mest 

v Sloveniji.  
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

Takrat je bil Kamnik cvetoče trgovsko mesto, kjer so imeli sedež 

Andeški grofje z Bavarskega. Na čas, ko je bil Kamnik glavno mesto 

dežele Kranjske, nas spominja čudovita arhitekturna dediščina. 

Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru in si ogledali glavne 

znamenitosti. Pozno popoldne se bomo nastanili v hotelu in se malo 

spočili pred »NORIM« večerom. Za smeh bo poskrbel komik Vrlič. 

Seveda ne bo prišel žagat pohorska drva, bo pa vseeno poskrbel, da se 

bomo prešerno nasmejali. Pred, med in po večerji pa nas bodo spremljali zvoki ansambla. Veselo 

bo, verjemite! V hotelu bo tudi bazen, da boste lahko zaplavali. Večerja ob glasbi, spanje. 

 

2.dan 

Zajtrk, po zajtrku vožnja proti Krasu. Nekje na poti si bomo vzeli čas 

za jutranjo kavico. Naš prvi postanek bo v vasi Miren, kjer bomo 

obiskali muzej, ki je postavljen na pokopališču v Mirnu in je posvečen 

vsem, ki so trpeli zaradi meje, vsem, ki jim je meja onemogočala obisk 

groba, ki jim je meja predstavljala pot v neznano in vsem, ki so pri 

prečkanju meje izgubili upanje, svobodo in tudi  življenje. Povzpeli se 

bomo tudi na Mirenski grad, vzpetino nad krajem. Grad je bil v svoji 

zgodovini pomembna strateška točka tako v prvi kot drugi svetovni 

vojni. Danes je priljubljena romarska in izletniška točka. Tu stoji 

cerkev Žalostne Matere Božje. V vasi Opatje selo se bomo najprej 

ustavili na placu, kjer se nahaja Hiša opajske tradicije. Spoznali bomo 

del zgodovine in predvsem tradicijo tega dela Krasa. Postregli nam 

bodo tudi z opajskim fruštikom (zajtrkom). Predstavile se nam bodo 

ženske iz društva Žbrinca Opatje selo in pokazale, na kakšen način 

ohranjajo kulturno dediščino tega kraja. Naslednji postanek bo pri 

pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki stoji na razglednem vrhu 

Cerje na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira širok 

pogled na severni  del Jadranskega morja, Furlanijo,  Dolomite, 

Julijske Alpe, Vipavsko dolino. Potepanje bomo zaključili na izletniški 

kmetiji, kjer nas bodo razvajali z bogato ponudbo tradicionalnih 

kraških specialitet. Za spremljavo bomo nazdravili z vinom ali sladkim 

sokom. Vsega lepega je enkrat konec in pozno popoldne se bomo 

obrnili proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.  

 

Cena: 120 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   junija 2020 (2 dni). 

Vstopne postaje:  

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk tovarnice Gabaroni, degustacija testenin, domačega sira, 

- obisk muzeja in kmetije v Mirni peči, »štrudl«, cviček,   

- 1 x polpenzion v hotelu 3* v 1/2 sobi, večerja z glasbo, 

- animacija komik Vrlič, 

- obisk muzeja Spomni se name in Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju, 

- obisk Hiše Opajske tradicije, Opajski »fruštek«, 

- kosilo drugi dan,     

- vodenje, organizacijo in DDV.  

Doplačila: 

- enoposteljna soba, 

- druge storitve in ogledi po želji, ki niso vključeni v program. 

     

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do zvišanja cene 

pri manjšem številu prijavljenih.  
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

PROGRAM III.  
3 dni  

 

 

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Sevnici. Naš prvi 

daljši postanek bo pri Vidmarjevih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

ekoloških testenin GABARONI. Oni pravijo, da je vsako kuhanje testenin 

pravzaprav uvod v praznovanje. Začne se s plesom tisočih mehurčkov v 

velikem loncu. Odkritem. Testenine, kuhane samo »do zoba« (all dente) 

v vodni kopeli s slanim odtenkom sončne slovenske soli postanejo 

podlaga za nore zabave vseh generacij! Najprej nam bodo postregli s 

kavo in čajem, nato pa pred nami pripravili dobrote iz njihovih testenin. 

Degustirali bomo tudi domač ovčji sir bližnjega sirarja. Če vam bodo 

dobrote všeč, jih boste lahko tudi kupili. Z vožnjo bomo nadaljevali proti 

Trebnjemu. Ustavili se bomo na domačiji Marn, kjer se ukvarjajo z vzrejo 

plemenitih konj. Hkrati imajo tudi prijazno jahalno šolo. Ogledali si bomo 

domačijo ter izvedeli več o vzreji teh plemenitih živali in o samih 

pasmah. Obiskali bomo menažo, ki je izven vasi, na travnikih. Po ogledu 

kmetije sledi vožnja v Stično. Obiskali bomo državni muzej, muzej 

krščanstva na Slovenskem, ki deluje v prostorih stare prelature v 

Cistercijanskem samostanu, najstarejšem na slovenskem ozemlju. Naš 

naslednji postanek bo v Kamniku, mestu v naročju Kamniško-Savinjskih 

Alp. Velja za eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. Takrat je bil 

Kamnik cvetoče trgovsko mesto, kjer so imeli sedež Andeški grofje z 

Bavarskega. Na čas, ko je bil Kamnik glavno mesto dežele Kranjske, nas 

spominja čudovita arhitekturna dediščina. Sprehodili se bomo po starem 

mestnem jedru in si ogledali glavne znamenitosti. Pozno popoldne se 

bomo nastanili v hotelu in se malo spočili pred »NORIM« večerom. Za 

smeh bo poskrbel komik Vrlič. Seveda ne bo prišel žagat pohorska drva, 

bo pa vseeno poskrbel, da se bomo prešerno nasmejali. Pred, med in po 

večerji pa nas bodo spremljali zvoki ansambla. Veselo bo, verjemite! V 

hotelu bo tudi bazen, da boste lahko zaplavali. Večerja ob glasbi, spanje. 

 

2. dan 

Zajtrk, po zajtrku pa celodnevno »razvajanje« telesa. Lahko bomo doživeli 

pet Kneippovih stebrov v Termah Snovik. Kneippova filozofija zdravega 

načina življenja temelji na petih stebrih za zdravje in harmonijo telesa in 

duha. Doživeli bomo vseh pet elementov: voda, gibanje, prehrana, zelišča 

in zdrav življenjski slog. Popeljali nas bodo na voden ogled po leta 2018 

nagrajeni naj tematski poti – po poti petih stebrov in petih čutil, 

Kneippovi bosonogi poti. Sezuli bomo čevlje in se podali na 3,2 km dolgo 

bosonogo pot v neokrnjeno naravo Tuhinjske doline. Majhne mišice 

stopala se bodo krepile na mehkobi trave, lubja, zemlje, peska, tudi 

vodnih kamnov. V telovadnici na prostem bomo naredili še raztezne vaje, 

preizkusili Kneippove oblive z zdravilno termalno vodo in spoznali 

štorkljasto hojo. Na zeliščnem vrtu pa bomo odkrivali blagodejne učinke 

zelišč. Privoščili si bomo zasluženo kosilo, po kosilu pa uživali v kopanju, 

se sproščali v savni, na različnih vrstah masaž … 

 

3. dan 

Zajtrk, po zajtrku vožnja proti Krasu. Nekje na poti si bomo vzeli čas za 

jutranjo kavico. Naš prvi postanek bo v vasi Miren, kjer bomo obiskali 

muzej, ki je postavljen na pokopališču v Mirnu in je posvečen vsem, ki so 

trpeli zaradi meje, vsem, ki jim je meja onemogočala obisk groba, ki jim 

je meja predstavljala pot v neznano in vsem, ki so pri prečkanju meje 

izgubili upanje, svobodo in tudi  življenje. Povzpeli se bomo tudi na 

Mirenski grad, vzpetino nad krajem. Grad je bil v svoji zgodovini pomembna strateška točka tako v 
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

prvi kot drugi svetovni vojni. Danes je priljubljena romarska in izletniška 

točka. Tu stoji cerkev Žalostne Matere Božje. Naslednji postanek bo pri 

pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki stoji na razglednem vrhu Cerje 

na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira širok pogled na 

severni  del Jadranskega morja, Furlanijo,  Dolomite, Julijske Alpe, 

Vipavsko dolino. Nato pa še nekaj za telo in dušo … Obiskali bomo 

zeliščno kmetijo Rogelja, ki se nahaja blizu italijanske meje. V sklopu 

zeliščarstva na kmetiji pridelujejo zeliščne čaje, mazila, hidrolate, likerje, 

soli in druge zeliščne pripravke. Nekatere dobrote bomo poizkusili, 

domači pa nam bodo predstavili, s čim se še ukvarjajo. Potepanje bomo 

zaključili na izletniški kmetiji, kjer nas bodo razvajali z bogato ponudbo 

tradicionalnih kraških specialitet. Za spremljavo bomo nazdravili z vinom 

ali sladkim sokom. Vsega lepega je enkrat konec in pozno popoldne se 

bomo obrnili proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 

 

Cena:  179 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   junija 2020 (3 dni). 

 

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk tovarnice Gabaroni, degustacija testenin, domačega sira, 

- obisk posestva Marn, obisk muzeja v Stični,  

- 2 x polpenzion v hotelu 3* v 1/2 sobi, večerja z glasbo, 

- animacija komik Vrlič, 

- obisk muzeja Spomni se name in Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju, 

- obisk zeliščarske kmetije, 

- kosilo drugi in tretji dan,     

- vodenje, organizacijo in DDV.  

 

Doplačila: 

- enoposteljna soba, 

- razvajanje drugi dan, 

- druge storitve in ogledi po želji, ki niso vključeni v program. 

     

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do zvišanja cene 

pri manjšem številu prijavljenih.  

 

 
 

PROGRAM IV.  
3 dni  

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Sevnici. Naš prvi 

daljši postanek bo pri Vidmarjevih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

ekoloških testenin GABARONI. Oni pravijo, da je vsako kuhanje testenin 

pravzaprav uvod v praznovanje. Začne se s plesom tisočih mehurčkov v 

velikem loncu. Odkritem. Testenine, kuhane samo »do zoba« (all dente) 

v vodni kopeli s slanim odtenkom sončne slovenske soli postanejo 

podlaga za nore zabave vseh generacij! Najprej nam bodo postregli s 

kavo in čajem, nato pa pred nami pripravili dobrote iz njihovih testenin. 

Degustirali bomo tudi domač ovčji sir bližnjega sirarja. Če vam bodo 

dobrote všeč, jih boste lahko tudi kupili. Sledi vožnja v metropolo 

dolenjske pokrajine Novo mesto, ki ima izredno bogato naravno, 

kulturno in zgodovinsko dediščino. Veliko ohranjenih arheoloških 

eksponatov dokazuje prisotnost človeka že od bronaste in železne dobe 

naprej. 
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

Vznemirljivo mestno jedro stoji na majhnem polotoku, katerega obliva 

zelena reka Krka. Na njem je glavni trg z arkadnimi hodniki, značilna 

mestna hiša, stolnica, muzej, galerija in hotel. Imeli bomo čas za kavo v 

mestni kavarni, nato pa se bomo odpravili na drugo stran Kandijskega 

mostu, od koder je lep pogled na Breg. Tu nas bo čakal avtobus in nas 

popeljal v Mirno Peč, kjer bo naš naslednji postanek. V prostorih 

nekdanje osnovne šole si bomo ogledali Muzej Lojzeta Slaka in Toneta 

Pavčka. Spoznali bomo življenje in ustvarjanje  virtuoza na diatonični 

harmoniki, po želji pa bomo lahko posneli celo svoj videospot. Obiskali 

bomo tudi domačijo, kjer je pri starih starših odraščal naš veliki Lojze 

Slak, tu pa nam bodo postregli s cvičkom in  štrudljem. V 

gospodarskem poslopju so s pomočjo Slakove družine uredili spominsko 

sobo, v kateri je bogata razstava o življenju in delu mirnopeškega 

rojaka. Če bomo imeli srečo, nam bodo zaigrali tudi na »frajtonarico«. 

Naš naslednji postanek bo v Kamniku, mestu v naročju Kamniško-

Savinjskih Alp. Velja za eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji. 

Takrat je bil Kamnik cvetoče trgovsko mesto, kjer so imeli sedež 

Andeški grofje z Bavarskega. Na čas, ko je bil Kamnik glavno mesto 

dežele Kranjske, nas spominja čudovita arhitekturna dediščina. 

Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru in si ogledali glavne 

znamenitosti. Pozno popoldne se bomo nastanili v hotelu in se malo 

spočili pred »NORIM« večerom. Za smeh bo poskrbel komik Vrlič. 

Seveda ne bo prišel žagat pohorska drva, bo pa vseeno poskrbel, da se 

bomo prešerno nasmejali. Pred, med in po večerji pa nas bodo 

spremljali zvoki ansambla. Veselo bo, verjemite! V hotelu bo tudi 

bazen, da boste lahko zaplavali. Večerja ob glasbi, spanje. 

 

2. dan 

Zajtrk, po zajtrku pa celodnevno »razvajanje« telesa. Lahko bomo 

doživeli pet Kneippovih stebrov v Termah Snovik. Kneippova filozofija 

zdravega načina življenja temelji na petih stebrih za zdravje in 

harmonijo telesa in duha. Doživeli bomo vseh pet elementov: voda, 

gibanje, prehrana, zelišča in zdrav življenjski slog. Popeljali nas bodo na 

voden ogled po leta 2018 nagrajeni naj tematski poti – po poti petih 

stebrov in petih čutil, Kneippovi bosonogi poti. Sezuli bomo čevlje in se 

podali na 3,2 km dolgo bosonogo pot v neokrnjeno naravo Tuhinjske 

doline. Majhne mišice stopala se bodo krepile na mehkobi trave, lubja, 

zemlje, peska, tudi vodnih kamnov. V telovadnici na prostem bomo 

naredili še raztezne vaje, preizkusili Kneippove oblive z zdravilno 

termalno vodo in spoznali štorkljasto hojo. Na zeliščnem vrtu pa bomo 

odkrivali blagodejne učinke zelišč. Privoščili si bomo zasluženo kosilo, 

po kosilu pa uživali v kopanju, se sproščali v savni, na različnih vrstah 

masaž … 

 

3. dan 

Zajtrk, po zajtrku vožnja proti Krasu. Nekje na poti si bomo vzeli čas za 

jutranjo kavico. Naš prvi postanek bo v vasi Miren, kjer bomo obiskali 

muzej, ki je postavljen na pokopališču v Mirnu in je posvečen vsem, ki 

so trpeli zaradi meje, vsem, ki jim je meja onemogočala obisk groba, ki 

jim je meja predstavljala pot v neznano in vsem, ki so pri prečkanju 

meje izgubili upanje, svobodo in tudi  življenje. Povzpeli se bomo tudi 

na Mirenski grad, vzpetino nad krajem. Grad je bil v svoji zgodovini 

pomembna strateška točka tako v prvi kot drugi svetovni vojni. Danes 

je priljubljena romarska in izletniška točka. Tu stoji cerkev Žalostne 

Matere Božje. V vasi Opatje selo se bomo najprej ustavili na placu, kjer 

se nahaja Hiša opajske tradicije. Spoznali bomo del zgodovine in 

predvsem tradicijo tega dela Krasa. Postregli nam bodo tudi z opajskim 

fruštikom (zajtrkom). Predstavile se nam bodo ženske iz društva Žbrinca 

Opatje selo in pokazale, na kakšen način ohranjajo kulturno dediščino 
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INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni,  Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, 

tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. 

tega kraja. Naslednji postanek bo pri pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki stoji na razglednem 

vrhu Cerje na zahodnem robu kraške planote, od koder se odpira širok pogled na severni  del 

Jadranskega morja, Furlanijo,  Dolomite, Julijske Alpe, Vipavsko dolino. Potepanje bomo zaključili 

na izletniški kmetiji, kjer nas bodo razvajali z bogato ponudbo tradicionalnih kraških specialitet. Za 

spremljavo bomo nazdravili z vinom ali sladkim sokom. Vsega lepega je enkrat konec in pozno 

popoldne se bomo obrnili proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah. 

 

Cena:  169 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   junija 2020 (3 dni). 

 

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk tovarnice Gabaroni, degustacija testenin, domačega sira, 

- obisk muzeja in kmetije v Mirni peči, »štrudl«, cviček,   

- 2 x polpenzion v hotelu 3* v 1/2 sobi, večerja z glasbo, 

- animacija komik Vrlič, 

- obisk muzeja Spomni se name in Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju, 

- obisk Hiše Opajske tradicije, Opajski »fruštek«, 

- kosilo drugi in tretji dan,     

- vodenje, organizacijo in DDV.  

 

Doplačila: 

- enoposteljna soba, 

- razvajanje drugi dan, 

- druge storitve in ogledi po želji, ki niso vključeni v program. 

     

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do zvišanja cene 

pri manjšem številu prijavljenih.  
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