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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. 
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PROGRAM I. 
2 dni  

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Slovenskim Konjicam. 

Prvi postanek bo pri lokalni zbirki starin. Ogledali si bomo starodobna kolesa, 

ki so jih uporabljali v različnih poklicih. Si lahko predstavljate, kako je 

izgledalo izletniško kolo 4-članske družine? To in še kaj nam bo preko zgodb 

razkazal lastnik zbirke Blažiš. Pot bomo nadaljevali do »slovenskih alpskih 

vinogradov« v Šmartno ob Paki. V Vinotoču Primožič nas bo sprejela 

gospodarica domačih vinogradov in vinske kleti. Ob vinski spremljavi bomo 

spoznali zgodbo vinske pokrajine tik na pragu Alp. Naslednji postanek bo v 

Nazarjah, kjer bomo obiskali muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva. 

Spoznali bomo razvoj gozdov skozi geološke dobe, zanimivosti gozdov in 

dreves v Sloveniji ter po svetu. Osrednji del muzeja prikazuje pot 

posekanega lesa od same sečnje do predelave v končni izdelek. Seznanili se 

bomo z delom holcarjev, furmanov, žagarjev, mizarjev, tesarjev in 

splavarjev. Z vožnjo bomo nadaljevali do naselja Radmirje, kjer bomo 

obiskali cerkev sv. Frančiška Ksaverja. V zakladnici te pomembne romarske 

cerkve so se zbirala darila iz avstrijskega, poljskega, francoskega in 

neapeljskega dvora. Med zlatarskimi dragocenostmi sta na ogled npr. zlati 

kelih s pateno in z dragimi  kamni okrašena moštranca. Med 

baročnimi mašnimi oblačili so plašči, ki so jih darovale cesarica Marija 

Terezija (1750), poljska kraljica Marija Jožefa (1753) in mati francoskega 

kralja Ludvika XVI. (1763). 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 jugovzhodu države. Naš prvi postanek bo v 

okolici Trebnjega, 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. Pot nas bo 

nato vodila 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«. 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 do 
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turistične kmetije, kjer nam bodo postregli z dobro hrano. 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, 

- vstopnina muzej starin,   

- degustacija vina,  

- obisk muzeja Vrbovec in cerkve sv. Frančiška Ksaverja, 

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

- animacija komik Vrlič, 

- obisk posestva Marn,  

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

- 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 Šempetru v Savinjski 

dolini. Ste že slišali za kmetijo, kjer se kravice same pomolzejo, imajo 

sodoben tuš in celo napravo za poslušanje glasbe? V to se bomo prepričali 

na kmetiji Flis, kjer nam bo gospodar razkazal kmetijo in jo podrobno 

predstavil. V sirarni izdelujejo različne vrste svežih mlečnih izdelkov, ki jih 

bomo ob jutranji kavici tudi poizkusili. Naslednji postanek bo v Ljubnem. 

Vstopili bomo v muzej, v katerem je urejena zanimiva flosarska zbirka, ki  

predstavlja življenje flosarjev oz. splavarjev skozi zgodovino. Kako so živeli 

ti pogumni možje, kakšen je bil utrip na rajžah po  Savinji, Savi in Donavi 

vse tja do Črnega morja, kako so splav izdelali, kdo so bili flosarski birti, 

krmaniži, prednjeki in zadnjeki … Izvedeli boste tudi, kaj so samec, 

mitrovčan in kuzla, kakšen je bil flosarski krst ter še mnogo  zanimivosti iz 

flosarskega življenja. Nato se bomo peljali do največje baročne katedrale 

Slovenije ????. Med bližnjimi hribi in gozdovi veje dober zrak. Vdihnili bomo 

s polnimi pljuči in se sprostili ob dišečem metinem kadilu. Nekoč je za 

posestvo, gozdove in polja benediktinskega samostana skrbelo kar 500 

podložnikov z družinami. Kasneje so imeli tu poletno rezidenco ljubljanski 

škofje. Z župnikom se bomo sprehodili skozi stoletja. Doživeli bomo 

največjo baročno katedralo Slovenije s kar 55 m visoko kupolo. Ob cerkvi se 

nam odpre čarobni svet zelišč. Najprej se bomo sprehodili skozi vrtove, za 

katere danes skrbita mladi zeliščarki. Sprostili se bomo ob čajanki z 

zelišči, ki jih bomo nabrali na vrtu. V razvajanju ob dišečem kadilu in 

skodelici čaja bomo pozabili na čas in se prepustili lokalnim zgodbam. Naš 

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

Velja za eno najlepših srednjeveških mest v Sloveniji.  
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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 jugovzhodu države. Naš prvi postanek bo v 

okolici Trebnjega, 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. Naslednji malo 

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. Pot nas bo nato vodila v Sevnico, kjer bomo 

obiskali tamkajšnji grad, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim 

jedrom. Na mestu sedanjega je nekoč stal grad, ki je bil verjetno sezidan v 

prvi polovici 12. stoletja. Prvič je pisno omenjen leta 1309 kot »castellum 

Liechtenwalde«. V času hrvaško-slovenskega kmečkega upora leta 1573 se 

je za razliko od mnogih drugih izognil uničenju. V tem obdobju je bila na 

grajskem pobočju verjetno zgrajena tudi Lutrovska klet, ki naj bi jo občasno 

obiskoval Jurij Dalmatin (ok. 1547 – 1589), ki je kot prvi v celoti v 

slovenščino prevedel sveto pismo. Klet je kasneje postala grobnica nekaterih 

sevniških graščakov. Danes v njenih akustičnih prostorih potekajo glasbeni 

koncerti in druge prireditve. Ogledali si bomo različne zbirke, od šolske do 

lutkarske, gasilske … ter spoznali zgodovino samega gradu. In na koncu se 

bomo zapeljali do turistične kmetije, kjer nam bodo postregli z dobro hrano. 

Vsega lepega je enkrat konec in pozno popoldne se bomo obrnili proti domu, 

kamor bomo prispeli v večernih urah. 

Cena: 127 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   junija 2020 (2 dni). 

Vstopne postaje:  

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk kmetije in degustacija njihovih izdelkov, 

- obisk flosarskega muzeja, katedrale, zeliščnega vrta, 

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

- animacija komik Vrlič, 

- obisk posestva Marn,  

- obisk tovarnice Gabaroni, degustacija testenin, domačega sira, 

- obisk sevniškega gradu, 

- 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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PROGRAM III. 
3 dni  

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Slovenskim Konjicam. 

Prvi postanek bo pri lokalni zbirki starin. Ogledali si bomo starodobna kolesa, 

ki so jih uporabljali v različnih poklicih. Si lahko predstavljate, kako je 

izgledalo izletniško kolo 4-članske družine? To in še kaj nam bo preko zgodb 

razkazal lastnik zbirke Blažiš. Pot bomo nadaljevali do »slovenskih alpskih 

vinogradov« v Šmartno ob Paki. V Vinotoču Primožič nas bo sprejela 

gospodarica domačih vinogradov in vinske kleti. Ob vinski spremljavi bomo 

spoznali zgodbo vinske pokrajine tik na pragu Alp. Naslednji postanek bo v 

Nazarjah, kjer bomo obiskali muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva. 

Spoznali bomo razvoj gozdov skozi geološke dobe, zanimivosti gozdov in 

dreves v Sloveniji ter po svetu. Osrednji del muzeja prikazuje pot posekanega 

lesa od same sečnje do predelave v končni izdelek. Seznanili se bomo z delom 

holcarjev, furmanov, žagarjev, mizarjev, tesarjev in splavarjev. Z vožnjo 

bomo nadaljevali do naselja Radmirje, kjer bomo obiskali cerkev sv. Frančiška 

Ksaverja. V zakladnici te pomembne romarske cerkve so se zbirala darila iz 

avstrijskega, poljskega, francoskega in neapeljskega dvora. Med zlatarskimi 

dragocenostmi sta na ogled npr. zlati kelih s pateno in z dragimi  kamni 

okrašena moštranca. Med baročnimi mašnimi oblačili so plašči, ki so jih 

darovale cesarica Marija Terezija (1750), poljska kraljica Marija Jožefa (1753) 

in mati francoskega kralja Ludvika XVI. (1763). 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 jugovzhodu države. Naš prvi postanek bo v 

okolici Trebnjega, 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. Pot nas bo nato vodila 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 
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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«. 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 do turistične 

kmetije, kjer nam bodo postregli z dobro hrano. 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, 

- vstopnina muzej starin,   

- degustacija vina,  

- obisk muzeja Vrbovec in cerkve sv. Frančiška Ksaverja, 

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

- animacija komik Vrlič, 

- obisk posestva Marn,  

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

- 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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PROGRAM IV. 
3 dni  

 

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Šempetru v Savinjski 

dolini. Ste že slišali za kmetijo, kjer se kravice same pomolzejo, imajo 

sodoben tuš in celo napravo za poslušanje glasbe? V to se bomo prepričali 

na kmetiji Flis, kjer nam bo gospodar razkazal kmetijo in jo podrobno 

predstavil. V sirarni izdelujejo različne vrste svežih mlečnih izdelkov, ki jih 

bomo ob jutranji kavici tudi poizkusili. Naslednji postanek bo v Ljubnem. 

Vstopili bomo v muzej, v katerem je urejena zanimiva flosarska zbirka, ki  

predstavlja življenje flosarjev oz. splavarjev skozi zgodovino. Kako so živeli 

ti pogumni možje, kakšen je bil utrip na rajžah po  Savinji, Savi in Donavi 

vse tja do Črnega morja, kako so splav izdelali, 

 

 kdo so bili flosarski birti, krmaniži, prednjeki in zadnjeki … Izvedeli boste 

tudi, kaj so samec, mitrovčan in kuzla, kakšen je bil flosarski krst ter še 

mnogo  zanimivosti iz flosarskega življenja. Nato se bomo peljali do največje 

baročne katedrale Slovenije, Gornji Grad. Med bližnjimi hribi in gozdovi veje 

dober zrak. Vdihnili bomo s polnimi pljuči in se sprostili ob dišečem 

metinem kadilu. Nekoč je za posestvo, gozdove in polja benediktinskega 

samostana skrbelo kar 500 podložnikov z družinami. Kasneje so imeli tu 

poletno rezidenco ljubljanski škofje. Z župnikom se bomo sprehodili skozi 

stoletja. Doživeli bomo največjo baročno katedralo Slovenije s kar 55 m 

visoko kupolo. Ob cerkvi se nam odpre čarobni svet zelišč. Najprej se bomo 

sprehodili skozi vrtove, za katere danes skrbita mladi zeliščarki. Sprostili se 

bomo ob čajanki z zelišči, ki jih bomo nabrali na vrtu. V razvajanju ob 

dišečem kadilu in skodelici čaja bomo pozabili na čas in se prepustili 

lokalnim zgodbam. 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 

… 
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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. 

3. dan 

Zajtrk, po zajtrku vožnja proti jugovzhodu države. Naš prvi postanek bo v 

okolici Trebnjega, 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. Naslednji malo 

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. Pot nas bo nato vodila v Sevnico, kjer bomo 

obiskali tamkajšnji grad, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim 

jedrom. Na mestu sedanjega je nekoč stal grad, ki je bil verjetno sezidan v 

prvi polovici 12. stoletja. Prvič je pisno omenjen leta 1309 kot »castellum 

Liechtenwalde«. V času hrvaško-slovenskega kmečkega upora leta 1573 se 

je za razliko od mnogih drugih izognil uničenju. V tem obdobju je bila na 

grajskem pobočju verjetno zgrajena tudi Lutrovska klet, ki naj bi jo občasno 

obiskoval Jurij Dalmatin (ok. 1547 – 1589), ki je kot prvi v celoti v 

slovenščino prevedel sveto pismo. Klet je kasneje postala grobnica nekaterih 

sevniških graščakov. Danes v njenih akustičnih prostorih potekajo glasbeni 

koncerti in druge prireditve. Ogledali si bomo različne zbirke, od šolske do 

lutkarske, gasilske … ter spoznali zgodovino samega gradu. In na koncu se 

bomo zapeljali do turistične kmetije, kjer nam bodo postregli z dobro hrano. 

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 kmetije in degustacija njihovih izdelkov, 

- obisk flosarskega muzeja, katedrale, zeliščnega vrta, 

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

- animacija komik Vrlič, 

- obisk posestva Marn,  

- obisk tovarnice Gabaroni, degustacija testenin, domačega sira, 

- obisk sevniškega gradu, 

- kosilo drugi in tretji 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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