KOČEVSKO IN DOLENJSKA

NOVA ŠTIFTA

Kočevsko poznamo Slovenci bolj malo, saj je bilo širše območje dolga
leta zaprto za obiskovalce. Novejša zgodovina omogoča dostop do vseh
krajev, zato je prav, da tudi ta del Slovenije pobližje spoznamo.
Ogledali si bomo Turjaški grad, cerkev Marijinega vnebovzetja v Novi
Štifti, Gotenico, Kočevsko reko, se popeljali skozi Kočevje do Baze 20
in skozi Dolenjske Toplice do Novega mesta. Tu pa si bomo ogledali
Kapiteljsko cerkev in pod vodstvom "prošta" spoznali izjemno zgodovino
cerkve in kapitlja.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.00. Vožnja do prvega postanka - Grad
TURJAK, kjer bomo spoznali marsikaj zanimivega iz bogate zgodovina grofov Turjaških.
Naslednji postanek bo v Novi Štifti, kjer si bomo ogledali osmerokotno baročno cerkev
Marijinega vnebovzetja, nato pa nas čaka vožnja v Goteniško dolino. To območje je bilo
dolgih 40 let zaprto območje za obiskovalce. Vožnja poteka po skromni pa vendar lepi
pokrajini skozi Jelenov žleb, Glažuto, Grčarice, Gotenico in Kočevsko Reko. Vso
zgodovino in znamenitosti boste seveda spoznavali med vožnjo in med krajšimi postanki.
Sledi še vožnja skozi Kočevje in nato postanek za ogled Baze 20. Nadaljevanje do Krke
pri Soteski, nato pa mimo Dolenjskih Toplic do Novega mesta. Preostanek dela dneva
lahko izkoristimo za ogled Kapiteljske cerkve Sv. Miklavža). Tu nas bo sprejel domači
prošt in nas seznanil z izjemno zgodovino cerkve in proštije.

GRAD TURJAK

Zadnji del dneva se bomo vozili po dolini reke Krke mimo Žage in Žužemberka. Na povratku proti domu se lahko zaustavimo za
večerjo v katerem od številnih gostišč, ki jih je tod kar precej. Doma bomo v poznih večernih urah.

BAZA 20 - KOČEVSKI ROG

PLAVŽ

ŽUŽEMBERK

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnokov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
CENA vključuje prevoz s sodobnim avtobusom visoke kategorije, DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Doplačila po dogovoru za vstopnine in gostinske storitve.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja in zavarovanje rizika odpovedi.
Splošni pogoji so sestavni del ponudbe in so tudi na naši spletni strani
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