KOROŠKA Z OJSTROVICO
Slovenci moramo spoznati svojo zgodovino, katere začetek sega v daljno 6. stoletje na
Gosposvetsko polje. Ta izlet vam ponuja idealno priložnost spoznati AVSTRIJSKO
KOROŠKO in z njo tudi del naše zgodovine. Čudovita narava, idilična mesta, gradovi in
jezera - vse to na tem izletu.
Spoznali boste gradova VAJŠKRA- Ladskron in OJSTROVICA-Hochosterwitz,
OSOJSKO in VRBSKO JEZERO, mesta OSOJE, najlepše mesto na Koroškem SV. VID
in GOSPOSVETSKO POLJE z Gospo Sveto. Zadnji postanek bo v mestecu OTOK, ob
Vrbskem jezeru.
GRAD VAJŠKRA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in po prestopu meje nadaljevanje poti mimo Beljaka do
gradu VAJŠKRA (Landskron). Z njega je namreč čudovit pogled na Beljaško dolino. Nadaljevali bomo do OSOJSKEGA JEZERA in krajši
postanek v mestecu OSOJE za ogled samostanskega poslopja (Mutec Osojski). SV. VID je naš naslednji cilj. Mesto je bilo nekoč glavno
mesto Koroške. Kako in zakaj , pa bomo spoznali na čudovitem arkadnem dvorišču Mestne hiše, nekaj časa pa boste tudi prosti za sprehode
in nakupe. HOCHOSTERWITZ - OJTROVICA pa je naša naslednja postaja. Grad je v zasebni lasti in do njega vodi prekrasna pot skozi 14
utrjenih vrat. Mi se bomo do vrha podali peš (lahko se boste zapeljali z vzpenjačo-doplačilo).Tu si bomo ogledali zgodovinsko zbirko in se
nato podali peš navzdol skozi vsa utrjena vrata. Na GOSPOSVETSKEM POLJU si ogledamo še KNEŽJI KAMEN, nato pa vožnja do GOSPE
SVETE. Tu si bomo ogledali cerkev in predvsem bogate rimske nagrobnike, vzidane v fasado. Zadnji del dneva se bomo vozili okoli
VRBSKEGA JEZERA, postanek pa bo v vasi OTOK, ki je pravi biser med kraji v okolici. Tudi tu boste nekaj časa prosti za ogledovanje
prečudovite narave, nato pa nas bo pot vodila preko mejnega prehoda Ljubelj na "sončno stran".

OSOJE

GOSPA SVETA

OJSTROVICA

CENA:
30,00 € - pri udeležbi 45 - 49 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
40,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

ST. VIT

CENA vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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