
LOKALNA ZGODBA O FLOSARJIH IN ČAROBNO ZELIŠČNA ČAJANKA 
 

 
 

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 odpravili proti domu. Na poti 

si bomo privoščili še nekaj na kosilo.  

 

 
Cena: 39 € (min 40 oseb), 45 € (min 30 oseb), 49 € (min 30 

oseb).   

  

Odhod:1. 8. 2020/ 1 dan. 
Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk kmetije in degustacija njihovih izdelkov, 
- obisk flosarskega muzeja, katedrale, zeliščnega vrta, 

- topel obrok,  

- vodenje, organizacijo in DDV.  

 
Doplačila: 

- 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.  


