PREDLOGI IZLETOV PO SLOVENIJI ZA INDIVIDUALNE GOSTE
LOGARSKA DOLINA
Vožnja skozi Celje proti Šempetru. Tu si lahko ogledate izredno lepo ohranjeno rimsko nekropolo.
Dobre 4 km stran leži jama Pekel, ki je ena največjih za turiste urejenih kraških jam na Štajerskem.
Jamo je izdolbel tok potoka Ponikvica, ki pred jamo ponikne, iz nje pa priteče z imenom Peklenščica.
Zakaj je dobil tako ime, pa boste izvedeli ob vstopu v jamo. Nadaljevanje poti v Logarsko dolino. Sledi
kratek vzpon do slapa Rinka. Kratek oddih in osvežitev v Orlovem gnezdu, nato pa povratek do
Robanovega kota. Robanov kot je ledeniška dolina in naselje v Zgornji Savinjski dolini, na poti med
Lučami in Solčavo. Naselje leži ob reki Savinji, pripadajo pa mu tudi posamezne samotne kmetije na
pobočjih Raduhe in Strelovca. Povratek proti nastanitvi.

Nekropola: od 10. do 15. ure (vsak dan), poleti do 18.ure, Jama Pekel: 10h–17h (vsak dan, tudi nedelje in prazniki), zadnji
vhod v jamo ob 16h

CERNKIŠKO JEZERO-RAKOV ŠKOCJAN-SNEŽNIK-RIBNICA
Vožnja v Rakek. Kratek sprehod ali vožnja skozi krajinski park Rakov Škocjan. Rakova dolina je nastala
tako, da se je porušil strop podzemeljskega rova. Od nekdanjega oboka sta ostala le še Veliki in Mali
naravni most. Nadaljevanje poti ob presihajočem Cerkniškem jezeru, ki s stalnim spreminjanjem svoje
podobe nudi ob vsakem letnem času, vsakemu obiskovalcu drugačno, vedno novo podobo. Spomladi
se jezero napolni z vodo, ki ostane do poletja. Vrne se veliko ptic (več kot 200 vrst), ribiči namakajo
ribiške palice (10 vrst rib). S poletjem pridejo kopalci, toda tudi jezero si »vzame dopust« - vodo spusti
skozi svoje požiralnike in napolni žejna področja krasa in Ljubljanske kotline. Možen ogled muzeja in
makete Cerkniškega jezera. Nadaljevanje poti do gradu Snežnik, ki je eden izmed lepših gradov na
Slovenskem in edini, ki ima ohranjeno notranjo opremo in pohištvo. V bližini je tudi polharski muzej.
Nadaljevanje vožnje proti Ribnici, kjer priporočamo sprehod skozi stari del mesta, ogled gradu in v
njem zelo zanimive zbirke: arheološki muzej, muzej suhe robe in muzej izseljencev videli pa boste
tudi, kako so obsodili zadnjo čarovnico na Kranjskem… V neposredni bližini velja obiskati Rokodelski
center. Vožnja proti nastanitvi.

Muzej Cerkniškega jezera: sobota ob 15h ali ob predhodni najavi, grad Snežnik: od 10. do 17. ure razen ob ponedeljkih in
praznikih, (grajska vrata se odprejo vsako polno uro; zadnji ogled se začne ob 16. uri), grad Ribnica: vsak dan 9-17ih,
sobote 9-13h, Rokodelski center: ponedeljek do petek 9-17h, sobota 9-13h

VRŠIČ – DOLINA SOČE
Vožnja mimo Ljubljane in Kranja do Kranjske Gore, kjer lahko od blizu opazujete okoliške gore –
Prisojnik, Škrlatico, Špik in druge. Nadaljevanje poti na najvišji slovenski visokogorski prelaz Vršič. Ob
cesti vas pozdravi Ruska kapelica, ki so jo postavili ruski vojni ujetniki. Spust v dolino Trente - dolino
najčistejše slovenske reke Soče, kjer priporočamo obisk Trentarskega muzeja. Nadaljevanje poti proti
Bovcu. Možen postanek pri trdnjavi Kluže in koritih rečice Koritnice. Na poti proti Kobaridu se za hip
vidi tudi znameniti slap Boka, kasneje priporočamo postanek v Kobariškem muzeju in ogled njegove
zanimive zbirke. Muzej, ki predstavlja bogato zgodovino Kobarida s poudarkom na soški fronti med
letoma 1915 in 1917, je leta 1993 dobil nagrado Sveta Evrope kot Evropski muzej leta. Za konec
priporočamo obisk Tolminskih korit, ki ležijo na vstopu v Triglavski narodni park: Sprehod čez
Hudičev most, ki visi 60 m nad gladino Tolminke do Dantejeve jame in nato spust v korita Tolminke in
Zadlaščice - prelepo.

Trentarski muzej: med 27.4.-30.10 od ponedeljka-petka 10-18h, Trdnjava Kluže: junij-september vsak dan 10-17h, julij avgust
9-20h, Kobariški muzej: april –september 9-18h, oktober –marec sobote in nedelje 10-17h, Tolminska korita: 31.3.-14.9. 918h, 15.9.-14.11. 9-16h

GORENJSKA: ŠKOFJA LOKA-BLED-BOHINJ
Vožnja proti Škofji Loki, mestu, ki je bilo leta 1987 razglašeno za kulturni spomenik. Značilno
srednjeveško podobo starega mestnega jedra tvorita Zgornji in Spodnji trg, nad katerima kraljuje
mogočni Loški grad. Nadaljevanje vožnje na Bled ki velja za eno najlepših letovišč v Alpah, značilno
po zdravilnem in blagem podnebju. Priporočamo vam, da poskusite znamenite blejske kremšnite, ki
so poleg otoka in gradu tretja največja tamkajšnja znamenitost.
Zanimiv je vzpon na Blejski grad, ki je drzno zgrajen na vrhu visoke skale, ki se spušča skoraj
naravnost v jezero. Z vrha je čudovit razgled na okolico. Tu si lahko ogledate muzejsko zbirko ter film
o Bledu, obiščete grajsko tiskarno, kjer boste lahko natisnili pismo o vašem obisku. Priporočamo tudi
vožnjo s pletno na Blejski otok, kjer si ogledate otoček in kjer lahko v cerkvici pozvonite na zvon
želja. Iz Bleda se odpravite v naselje Ukanc ob Bohinjskem jezeru, kjer se sprehodite do slapa Savice,
ki prav gotovo sodi med tiste bolj znane slapove, ki imajo pridih romantike in nekako kar zgodovinski
pomen. Je eden najbolj obiskanih slovenskih slapov in ima tudi velik turističen pomen v bohinjskem
koncu. Povratek proti nastanitvi.

Loški grad: ponedeljek 10-16h, torek-nedelja 10-18h, Blejski grad: 1. 4. do 31.10. 8-20h, slap Savica: 8-20h

KAMNIK-VELIKA PLANINA-VOLČJI POTOK
Vožnja skozi Ljubljano do Kamnika. Ogled ljubkega starodavnega mesteca sredi zelenih planin in
visokih, a lahko dostopnih vrhov Kamniških Alp. V srednjem veku je bil Kamnik cvetoče trgovsko
mesto s kovnico denarja in bivališče znanih evropskih plemiških družin. Danes na njegove slavne dni
spominjajo le še čudovita arhitektura in legenda o ukleti grofični Veroniki, pol deklici, pol kači,
varuhinji malograjskega zaklada. Najlepši del mesta je staro mestno jedro z značilnimi ozkimi ulicami,
ki jih krasijo srednjeveška hišna in baročna pročelja.
Popoldne predlagamo vzpon z gondolo na Veliko planino, kjer bomo uživali v sprehodu po
prečudoviti naravi in prekrasnem razgledu, lahko pa se odpravimo v znameniti Volčji Potok, ki je znan
predvsem po Arboretumu. Že v začetku 17. stoletja so na ravnini zgradili dvorec, ki ga je F. Souvan
leta 1885 preuredil in naokoli zasadil drevesa, sin Leon pa razširil v park z eksotami. Od leta 1952 je
park spremenjen v Arboretum Volčji Potok, ki obsega kar 79 ha, posajenih z najrazličnejšimi
drevesnimi vrstami, grmiči in cvetlicami. Proti večeru povratek do nastanitve.

Mali grad-Kamnik: 15. 6-30.9. 9-19h, Velika planina: 15.6.-15.9. ponedeljek-četrtek 8-18h, petek-nedelja 8-20h, Volčji Potok:
februar in oktober: 8.-17h, marec 8-18h, april-avgust 8-20h, september 8-19h

POSTOJNSKA JAMA-LJUBLJANA
Zjutraj odhod proti Postojni. Ogled znamenite Postojnske jame. Splet 20 kilometrov zakapanih
rovov, galerij in dvoran predstavlja največjo turistično jamo v Evropi. Ob vožnji skozi rove in dvorane
boste občudovali vso razsežnost in mogočnost podzemnega sveta, nepregledno kapniško bogastvo
najrazličnejših oblik, barv in generacij, kalcitne sige ter druge umetnine, ki jih je narava izoblikovala
skozi tisočletja in ki so jih že v prejšnjih stoletjih občudovali kralji, cesarji, predsedniki držav in druge
pomembne osebnosti. V bližini je tudi Predjamski grad, roparsko gnezdo Erazma Predjamskega.
Po ogledu jame predlagamo ogled slovenske prestolnice: Kongresni trg, staro mestno jedro z vsemi
večjimi znamenitostmi: Prešernov trg, znamenito Tromostovje, stolnico sv. Nikolaja, Mestno hišo z
Robbovim vodnjakom, Plečnikovo tržnico, Zmajski most - secesijsko mojstrovino, okrašeno z zmaji,
ki so simbol mesta. Z vzpenjačo se lahko povzpnete tudi na grad, od koder se razlega čudovit pogled
na mesto Ljubljana. Povratek proti nastanitvi.

Postonjska jama: julij, avgust 9-18h, maj-september 9-17h, oktober-april 10-15h, Predjamski grad: maj-september 9-18h,
julij, avgust 9-19h, oktober-april 10-16h, vzpenjača: 1.10. - 31.3. 10-21h, 1.4. - 30.9. 9-23h, razgledni stolp:

PRIMORSKA: OBALA-ŠKOCJANSKE JAME
Vožnja mimo Ljubljane do Škocjana. Obisk Škocjanskih jam, ki je posebno doživetje! Škocjanske jame
so edinstven naravni pojav, delo reke Reke. Še vedno so edini spomenik v Sloveniji in na klasičnem
Krasu, vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. To jih uvršča na posebno - častno - mesto med
naravnimi spomeniki sveta. Sledi vožnja proti morju. Na poti možen postanek v Lipici. Kobilarna
Lipica je zibelka vseh lipicanskih konj na svetu. Danes je eden najlepših kulturno-zgodovinskih
spomenikov Republike Slovenije, njena bogata zgodovina pa sega v daljne leto 1580. Po enournem
ogledu sledi vožnja do Izole. Priporočamo ogled slovenske obale z ladjo. Na koncu obvezen postanek
v Piranu, sprehod po Tartinijev trgu do cerkvice Sv. Jurija, od koder je prav lep pogled na mesto ter
okolico. Povratek do nastanitve.

Škocjanske jame: junij-september 10-17h, oktober-maj 10-13h, ladjica: Torek in petek ob 09.30 do 13.30

PTUJ-PTUJSKA GORA
Odhod iz Novega mesta in vožnja skozi Celje, mimo Slovenske Bistrice do Ptujske gore, kjer si
ogledate gotsko cerkev Sv. Marije - po oceni nekaterih umetnostnih zgodovinarjev najdragocenejši
umetnostni spomenik na Slovenskem. Sledi vožnja na Ptuj, ogled starega dela Ptuja, ki je stisnjen
med Dravo in Grajskim hribom. Na njem stoji eden največjih in najmogočnejših gradov na slovenskem
- Ptujski grad. Ogledate si to lepo mesto, nato pa tudi grad, kjer so v pritličju glasbila, v prvem
nadstropju pa najlepše grajske sobane, z lepim pohištvom, tapiserijami in slikami. V drugem
nadstropju so predstavljene tradicionalne pustne maske in liki s Ptujskega in Dravskega polja, Haloz
in Slovenskih goric. Sledi vožnja v Ormož. Sprehod skozi park, ki spada med najlepše pejsažne
nasade pri nas. Priporočamo obisk ormoškega gradu. V ormoškem gradu si lahko obiskovalci
ogledajo nekdanjo grajsko jedilnico z antičnimi motivi, salon z upodobitvijo štirih kontinentov,
kadilnico z dvema letnima časoma in biblioteko z motivom vode – vse te poslikave so iz leta 1810.
Ogledajo si lahko tudi današnjo poročno oz. nekdanjo viteško dvorano. Povratek proti nastanitvi.

Ptujska gora: 9-17h, Ptujski grad: vsak dan 10-17h,
8-15h, sobota 9-14h

poletni čas 9-18h,

grad Ormož: ponedeljek - petek

S KATAMARANOM V BENETKE
Ob 08.00 uri vkrcanje na katamaran »Prince of Venice« in vožnja v Benetke. Po prihodu v Benetke
ogled mesta, ki se razprostira na številnih otočkih: Trg Sv.Marka, Doževa palača, Most vzdihljajev,
Veliki most, številni kanali in ostale zanimivosti. Možen obisk otočka Murano, kjer že od 10. stoletja
dalje izdelujejo različne izdelke iz muranskega stekla. Po ogledih prosto za individualne oglede. Ob
17.30 uri sledi vkrcanje na »Princa« in vožnja proti Izoli. Po prihodu v Izolo sledi vožnja proti
nastanitvi.

NACIONALNI PARK PLITVICE (Hrvaška)
Nacionalni park Plitvička jezera (29.420 ha), sodi med najlepše naravne znamenitosti Evrope. To je
gozdnato planinsko področje, skozi katerega se eden izpod drugega niza šestnajst prekrasnih jezer
kristalno modrozelene barve. Z vodo jih polnijo mnoge rečice in potočki, ki so med sabo povezani s
slapovi. Skozi tisočletja je voda oblikovala stene in korita, po katerih se je pretakala. Poleg jezer
najdemo tudi nekaj votlin ter ostanke prazgodovinskih bivališč. Visoki gozdovi ponekod že dobivajo
obliko pragozda v katerem uspeva raznolik rastlinski in živalski svet.
Vožnja skozi Metliko, Karlovac, Slunj, do nacionalnega parka „Plitvička jezera“. Po prihodu na Plitvice
sledi triurni ogled tega naravnega bisera (turistični vlakec, ladja, hoja). Vmes se ustavite na severni
obali jezera Kozjak (možno kosilo). Po počitku nadaljevanje hoje do slapa Plitvice. Na povratku
možen postanek pri Slunju, kjer si ogledate Rastohe, čudovito igro narave, kjer se Slunjčica v malih
slapovih in brzicah izliva v Korano. Počasi povratek proti nastanitvi.

