KAMNIK IN OKOLICA

Kamnik je eno najlepših mest tega dela Slovenije. Bogata zgodovina, urejenost in
izjemna izhodišča v širno okolico ponujajo obiskovalcu precejšnje možnosti ogledov in
raziskovanj. Mali grad nad mestom pa je simbol mesta in njegov razpoznavni znak.
Z lokalnim vodnikom si bomo ogledali največje znamenitosti mesta, se sprehodili po
Bistrici in se osvežili še v Termah Snovik. Kamnik je poln presenečenj in prepustite se
vodenju naših vodnikov.

KAMNIK-GLAVNI TRG

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod avtobusa iz vašega kraja ob 07.00 uri. Po prihodu v Kamnik se bomo najprej
sprehodili do Glavnega trga kjer je IC. Tu bomo sprejeli lokalnega vodnika in se z njim
podali na ogled mesta: GLAVNI TRG, MALI GRAD, FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN.
Tu hranijo izjemno zbirko umetniških del, v muzeju pa neprecenljivo zbirko knjig. Vso
zgodovino samostana nam bo razložil frančiškanski menih.
Po kratkem postanku za počitek se bomo odpeljali v KAMNIŠKO BISTRICO in se tu
sprehodili vse do planinske koče kjer bomo imeli kosilo. Nekaj časa še za sprehode po
čudoviti okolici nato pa še vožnja v TUHINJSKO DOLINO do Term SNOVIK. Vsi, ki se
boste želeli kopati boste imeli to možnost (doplačilo). Po večerji odhod nazaj proti
domu.

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN-MUZEJ

KAMNIK leži ob stari rimski cesti. V srednjem veku se prvič omenja v 11. stoletju, kot trg 1188, kot mesto pa 1267 leta. V 11.
stoletju je bil v lasti rodbine Andechs-Meranskih grofov. Pod njimi je bil tudi glavno mesto Kranjske. Naslednjiki mesta so bili
Babenberžani in nato Spannheimi in češkega kralja Otokarja in nazadnje še pod Habsburžani. Mesto je imelo ves čas zgodovine
pomembno trgovsko vlogo vse do e nove ceste preko Trojan.
FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN je posebnost mesta. Ustanovljen je bil leta 1495, leta 1627 pa je bila ustanovljena knjižnica, ki
danes obsega 10.000 dragocenih knjig. Najbolj znan eksponat knjižnice pa je Biblija Jurija Dalmatina iz leta 1584.

CENA:
20,00 € - 45 - 49 oseb
25,00 € - 40 - 44 oseb
30,00 € - 35 - 39 oseb
EDEN NAŠIH LOKALNIH VODNIKOV

KAMNIŠKA BISTRICA

CENA vključuje najsodobneji prevoz, DDV, strošek našega vodiča in agencije.
Doplačila za stroške lokalnih vodenj, vstopnino v Frančiškanski samostan, "planšarsko kosilo" v Bistrici, kopanje in
večerjo v Termah SNOVIK.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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