LOGARSKA DOLINA
Ste ljubitelji sprehodov in narave? Tokrat je pred vami program ravno za vas. Videli
boste Gornji grad in največjo baročno cerkev v Sloveniji, Radmirje in izjemno zbirko
mašnih plaščev neprecenljive vrednosti.
Povdarek izleta je vendar na LOGARSKI DOLINI in večino dneva bomo preživeli na
obisku tega bisera Slovenije. Čudovita narava, sprehodi po dolini ali pa morda "vzpon"
do slapu Rinka, ali pa celo do planinske koče na Okrešlju.
Za konec bomo obiskali še Savinski gaj v Mozirju (po želji) in se zadovoljni zaustavili v
katerem od številnih gostišč tega dela Slovenije.

LOGARSKA DOLINA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja preko Kamnika in Črnivca do našega prvega
postanka - GORNJI GRAD. Tu si bomo z lokalnim vodnikom ogledali največjo baročno cerkev v
Sloveniji - katedralo Sv. Mohorja in Fortunata. Turistično društvo pa nam razkaže še izjemno
muzejsko zbirko v prostorih bivše škofije. Naš naslednji postanek bo v vasi RADMIRJE, kjer si
bomo v cerkvi Sv Frančiška Ksaverija ogledali izjemno zbirko zlato vezenih mašnih plaščev in
poslušali razlago zgodovine te bogate zbirke kar od domačega župnika. Nadaljevanje vožnje do
LOGARSKE DOLINE, ki je končni cilj našega izleta. Kratek postanek v hotelu Palenk za malico.
Naša izhodišćna točka je prav na koncu doline, saj si bomo privoščili postanek za sprehode.
Najbolj pohodniško razpoloženi pa se boste podali do slapu RINKA, ali pa celo do planinske koče
na Okrešlju. Povratek bo preko Mozirja in če bo le čas se lahko odpravimo še na obisk
SAVINSKEGA GAJA (opcija v slučaju, da gremo iz Logarske doline predčasno). Na povratku se
zaustavimo za večerjo. Doma bomo v poznih urah.

LOGARSKA DOLINA

SLAP RINKA

RADMIRJE

SAVINSKI GAJ

CENA:
20,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
25,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

MAŠNI PLAŠČI V RADMIRJU

Cena vključuje prevoz s sodobnim avtobusom visoke kategorije, vstopna taksa v Logarsko dolino, DDV, vodenje in
organizacijo izleta,
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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