SLOVENSKA KOROŠKA
Koroška je zelo močno povezana z zgodovino Slovencev. Naš prvi (pravljični) kralj Matjaž
menda še vedno spi pod Peco in čaka svoje vrnitve. Pa pustimo pravljice za drugič in poglejmo
kaj ponuja naš predlog za potep po Koroški.
Želimo vam pokazati največje znamenitosti in zanimivosti tega dela Slovenije. Poseben
povdarek bo na obisku izjemnega rudnika, ki je spremenjen v muzej.
Zaključek bo v Šentanelu, ki je pravi naravni biser in ravno tu bomo deležni pravih koroških
specialitet na kmečkem turizmu.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
ŠENTANEL

Odhod sodobnega avtobusa ob 7.00 uri. Vožnja šo Šempetra, kjer si bomo ogledali RIMSKO NEKROPOLO. Nekaj časa bo tudi za
kavico, nato pa bomo nadaljevali do vasice LEGEN, kjer si bomo v cervici Sv. Jurija ogledali pod steklenim tlemi staroslovenske
grobove. Naslednji postanek bo v bližnji vasici TROBLJE, kjer si bomo ogledali pivovarno RELAX in nato nadaljevali do vasice KOTLE,
kjer si bomo ogledali Prežihovo rojstno hišo in poslušali razlago kustosa muzeja. Čaka nas še MEŽICA, kjer se bomo prepustili lokalnim
vodnikom in se spustili globoko pod zemljo na ogled opuščenega rudnika svinca in cinka. Primerno opremljeni in oblečeni se bomo
seznanili z vso zgodovino rudarstva v teh krajih. Ogled bo trajal dve uri. Dan bomo sklenili v prijetni vasici ŠENTANEL, kjer bomo na
kmečkem turizmu deležni odlične večerje.

RUDNIK MEŽICA - MUZEJ

NEKROPOLA

LEGEN - NOTRANJOST CERVICE SV. JURIJA

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

SPOMINSKI MUZEJ PREŽIHOVEGA VORANCA

Cena vključuje: sodoben avtobusni prevoz, vse takse za ceste, vodenje, organizacijo in DDV.
DOPLAČILA: Slovanski grobovi v Legnu, pivovarna Relax, Prežihova hiša, Rudnik v Mežici, večerja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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