Na sprehod med krošnje
1- dnevni izlet na Štajersko
ODHOD: sobota, 15.8.2020
Podajte se na sprehod visoko med krošnje dreves, spoznajte zgodovino starodavnega samostana in se osvežite
s sveže natočenim pivom. Vse to vam ponuja čudovita Štajerska.
V jutranjih urah se bomo z avtobusom odpeljali na Štajersko, v objem čudovite in zelene Rogle. Še sveži in
spočiti se bomo podali na kar 1000-metrov dolgo Pot med krošnjami, kjer bomo skupaj spoznali drevesa
krajevnih gozdov vse od korenin do vrhov krošenj, se nadihali svežega zraka in občudovali lepote Pohorja. Na
vrhu 37-metrov visokega stolpa nam bo zaradi prečudovitega razgleda na širšo okolico zastal dih. Tisti malo
bolj pogumni pa se bodo lahko (za doplačilo) iz zgodnje ploščadi spustili po 62-metrov dolgem toboganu.
Naša naslednja postaja bo skrivnosten srednjeveški samostan, Žička kartuzija. Že konec 12.stoletja ga je
zgradil štajerski mejni grof Otokar III. Štajerski, v njem pa so se naselili menihi iz reda francoskih kartuzijanov
in velja za najstarejši kartuzijanski samostan v Srednji Evropi. Sprehodili se bomo med zidovi speče lepotice in
prisluhnili zgodbam o tem, kako so med temi mogočnimi zidovi nekoč živeli in gospodarili "beli" menihi.
Ker bomo sedaj že pošteno lačni, se bomo okrepčali z lokalno poslastico, Pohorskim piskrom.
Popoldan si bomo ogledali še Slovenske Konjice, mestece, ki se ponaša z več kot 850-letno zgodovino, med
drugim pa znano tudi kot rojstni kraj slovenskega pesnika, Ivana Minattija.
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Ker pa bomo ravno v bližini in ker bomo zagotovo tudi malce žejni, se bomo, na poti domov, ustavili še pri
priljubljeni Fontani piva v Žalcu. Poskusili boste lahko kar 6 vrst prijetno ohlajenega domačega piva.
Polni vtisov se bomo vrnili na avtobus in se odpeljali proti Novem mestu, kamor bomo prijetno utrujeni prispeli
v večernih urah.
Cena izleta:
62 EUR na osebo, ob prijavi min
57 EUR na osebo, ob prijavi min
52 EUR na osebo, ob prijavi min
49 EUR na osebo, ob prijavi min
* izlet bo izpeljan ob minimalno
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Otrokom od 2-15 let v spremstvu odrasle osebe priznamo 5% popust.
Cena








vključuje:
prevoz po programu s turističnim avtobusom
strokovno vodenje
vstopnino na Poti med krošnjami na Rogli
ogled Žičke kartuzije
toplo malico (Pohorski pisker in sladica)
pokušina 6 dcl piva iz Fontane piva Zeleno zlato v Žalcu
organizacijo izleta in DDV
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