
 
 

 
 

"Slovenijo čutim. Na svoj način." 
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Turizem Toni,   

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

e-mail: turizem.prah@siol.net.  
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PROGRAM I. 
2 dni  

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Notranjski. Pot nas 

bo peljala mimo Rakeka in Cerknice, kjer bo na naši desni strani Cerkniško 

jezero, ki je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi 

na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in 

Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v 

enem letu moč na istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati in kositi 

travnik. Naš prvi postanek bo v vasi Grahovo, kjer bomo obiskali kmetijo 

Mihelčič, ki nam bodo predstavili svojo dejavnost. Poznani so v pridelavi 

mleka in mlečnih izdelkov (mleko, jogurtov, masla, skute, sira in sladke 

smetane). Seznanili nas bodo z proizvodnjo in tudi degustirali bomo 

njihove proizvode. Naprej nas bo pot vodila do Nove vasi, kjer bomo 

obiskali muzej Bloški smučar, ki je nova stalna razstava posvečena 

bloškemu smučarju in življenju Bločanov v starih časih. Bloško smučanje 

namreč predstavlja zelo pomembno nacionalno kulturno dediščino. Bloške 

smuči so najstarejše dokumentirane smuči v tem delu. Sledi vožnja do 

Bloške planote do jezera, kjer se bomo sprehodili ob jezeru in glamping 

hišicah ter se osvežili v bližnjem lokalu. Naslednji postanek bo v Velikih 

Laščah na Trubarjevi domačiji, kjer nam bo kostumirana animatorka 

interpretira Trubarjev čas in nastajanje prvih slovenskih knjig. Nazoren 

prikaz postopkov ročne vezave knjige, orodij in materialov. Sprehodili se 

bomo še okoli domačije nato pa se zapeljali do Kamnika, mesta 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 
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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: 115 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   oktobra 2020 (2 dni). 

Vstopne postaje:  

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk kmetije Mihelčič, degustacija mlečnih proizvodov,  

- obisk muzeja Bloški smučar, 

- obisk »delavnice v trubarjevi domačiji, 

- 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 Notranjski. Zapeljali 

se bomo do gradu Prem, ki je srednjeveški grad v Brkinih, ki že več kot 

700 let kraljuje nad celotnim območjem doline reke Reke. V obnovljenih 

notranjskih grajskih prostorih je obiskovalcem na ogled postavljena 

muzejska zbirka o gradovih in dvorcih porečja reke Reke. Zanimiva 

razstava z originalnimi grajskimi predmeti obiskovalce popelje od 

prazgodovinskih gradišč in arheološke dediščine, ki je prav na tem 

območju Slovenije še prav posebej bogata in dragocena. Mogočni nasipi 

kamenja so se skozi stoletja spreminjali, njihova glavna naloga pa je 

vedno ostala zaščita pred tujimi zavojevalci. Skozi muzejsko razstavo 

obiskovalci tako spoznajo grajske utrdbe skozi čas in njihov pomen v 

širšem ekonomsko-političnem zemljevidu tistega časa. Grad je tudi dom 

številnih mitov in legend, med katerimi domišljijo najbolj buri tista o 

skrivnem podzemnem rovu, ki med seboj povezuje grad Prem in dvorec 

Turn, poteka pa pod strugo reke Reke. Nato nas bo pot peljala mimo 

Rakeka in Cerknice, kjer bo na naši desni strani Cerkniško jezero, ki je eno 

največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem 

polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi 

strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu moč na 

istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati in kositi travnik. Naš postanek bo 

v vasi Grahovo, kjer bomo obiskali kmetijo Mihelčič, ki nam bodo 

predstavili svojo dejavnost. Poznani so v pridelavi mleka in mlečnih 
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izdelkov (mleko, jogurtov, masla, skute, sira in sladke smetane). Seznanili nas bodo z proizvodnjo in 

tudi degustirali bomo njihove proizvode.  

Sledi vožnja do Bloške planote do jezera, kjer se bomo sprehodili ob jezeru 

in glamping hišicah ter se »osvežili« v bližnjem lokalu. Naslednji postanek 

bo v Velikih Laščah na Trubarjevi domačiji, kjer nam bo kostumirana 

animatorka interpretira Trubarjev čas in nastajanje prvih slovenskih knjig. 

Nazoren prikaz postopkov ročne vezave knjige, orodij in materialov. 

Sprehodili se bomo še okoli domačije nato pa se zapeljali do Kamnika, 

mesta 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. 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: 125 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   oktobra 2020 (2 dni). 

Vstopne postaje:  

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk gradu Prem, 

- obisk kmetije Mihelčič, degustacija mlečnih proizvodov,  

- obisk »delavnice v trubarjevi domačiji, 

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

- animacija komik Vrlič, 
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- 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.  

 

 

 
 

 

PROGRAM III. 
3 dni  

1. dan 

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Notranjski. Pot nas bo 

peljala mimo Rakeka in Cerknice, kjer bo na naši desni strani Cerkniško jezero, 

ki je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem 

polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi 

strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu moč na istem 

kraju veslati, ribariti, se sprehajati in kositi travnik. Naš prvi postanek bo v 

vasi Grahovo, kjer bomo obiskali kmetijo Mihelčič, ki nam bodo predstavili 

svojo dejavnost. Poznani so v pridelavi mleka in mlečnih izdelkov (mleko, 

jogurtov, masla, skute, sira in sladke smetane). Seznanili nas bodo z 

proizvodnjo in tudi degustirali bomo njihove proizvode. Naprej nas bo pot 

vodila do Nove vasi, kjer bomo obiskali muzej Bloški smučar, ki je nova stalna 

razstava posvečena bloškemu smučarju in življenju Bločanov v starih časih. 

Bloško smučanje namreč predstavlja zelo pomembno nacionalno kulturno 

dediščino. Bloške smuči so najstarejše dokumentirane smuči v tem delu. Sledi 

vožnja do Bloške planote do jezera, kjer se bomo sprehodili ob jezeru in 

glamping hišicah ter se osvežili v bližnjem lokalu. Naslednji postanek bo v 

Velikih Laščah na Trubarjevi domačiji, kjer nam bo kostumirana animatorka 

interpretira Trubarjev čas in nastajanje prvih slovenskih knjig. Nazoren prikaz 

postopkov ročne vezave knjige, orodij in materialov. Sprehodili se bomo še 

okoli domačije nato pa se zapeljali do Kamnika, mesta 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. 
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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 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:  175 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:   oktobra 2020 (3 dni). 

 

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk kmetije Mihelčič, degustacija mlečnih proizvodov,  

- obisk muzeja Bloški smučar, 

- obisk »delavnice v trubarjevi domačiji«, 

- 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 Notranjski. Zapeljali 

se bomo do gradu Prem, ki je srednjeveški grad v Brkinih, ki že več kot 700 

let kraljuje nad celotnim območjem doline reke Reke. V obnovljenih 

notranjskih grajskih prostorih je obiskovalcem na ogled postavljena 

muzejska zbirka o gradovih in dvorcih porečja reke Reke. Zanimiva razstava 

z originalnimi grajskimi predmeti obiskovalce popelje od prazgodovinskih 

gradišč in arheološke dediščine, ki je prav na tem območju Slovenije še 

prav posebej bogata in dragocena. Mogočni nasipi kamenja so se skozi 

stoletja spreminjali, njihova glavna naloga pa je vedno ostala zaščita pred 

tujimi zavojevalci. Skozi muzejsko razstavo obiskovalci tako spoznajo 

grajske utrdbe skozi čas in njihov pomen v širšem ekonomsko-političnem 

zemljevidu tistega časa. Grad je tudi dom številnih mitov in legend, med 

katerimi domišljijo najbolj buri tista o skrivnem podzemnem rovu, ki med 

seboj povezuje grad Prem in dvorec Turn, poteka pa pod strugo reke Reke. 

Nato nas bo pot peljala mimo Rakeka in Cerknice, kjer bo na naši desni 

strani Cerkniško jezero, ki je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. 

Vsako leto se pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter 

Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, 

tako da je tu v enem letu moč na istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati 

in kositi travnik. Naš postanek bo v vasi Grahovo, kjer bomo obiskali 

kmetijo Mihelčič, ki nam bodo predstavili svojo dejavnost. Poznani so v 

pridelavi mleka in mlečnih izdelkov (mleko, jogurtov, masla, skute, sira in 

sladke smetane). Seznanili nas bodo z proizvodnjo in tudi degustirali bomo 

njihove proizvode. Sledi vožnja do Bloške planote do jezera, kjer se bomo 

sprehodili ob jezeru in glamping hišicah ter se »osvežili« v bližnjem lokalu. 

Naslednji postanek bo v Velikih Laščah na Trubarjevi domačiji, kjer nam bo 

kostumirana animatorka interpretira Trubarjev čas in nastajanje prvih 

slovenskih knjig. Nazoren prikaz postopkov ročne vezave knjige, orodij in 

materialov. Sprehodili se bomo še okoli domačije nato pa se zapeljali do 

Kamnika, mesta 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 
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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. 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: 170 EUR/os ( min. 45 oseb).  

Odhod:  oktobra 2020 (3 dni). 

 

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk gradu Prem, 

- obisk kmetije Mihelčič, degustacija mlečnih proizvodov,  

- obisk »delavnice v trubarjevi domačiji«, 

- 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, 

- 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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