POSAVJE in DOLENJSKA

Tokrat vas bomo popeljali v Posavje, kjer je kar precej naše
bogate zgodovine. Popeljali vas bomo na oglede gradov in
muzejev. Na Dolenjskem si bomo ogledali samostan v
Kostanjevici in se preko Otočca vrnili domov. Tako bomo
spoznali SEVNICO z gradom in njegovo zbirko, grad
RAJHENBURG, v BREŽICAH njihov grad z zbirko,
KARTUZIJO PLETERJE in na koncu še KOSTANJEVIŠKO
JAMO.

BRONASTA UTEŽ IZ 4.ST.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.30 uri. Vožnja do SEVNICE, kjer bo naš prvi
postanek za ogled gradu in njegove stalne zbirke (Šolski in Gasilski muzej, galerija in
Lutrovska klet). V bližini je tudi Ajdovski gradec (po želji ga tudi obiščemo), kjer so našli
veliko dokazov o naseljenosti tega kraja v preteklosti. Vso zgodovino pa bomo izvedeli od
našega lokalnega vodnika.
Vožnjo bomo nadaljevali ob Savi do gradu RAJHENBURG, ki dominira na 400 m visoki skali
in "obvladuje" celotno področje.
Naslednji postanek bo v BREŽICAH. Tu bomo obiskali grad in se seznanili z bogato
zgodovino v sprehodu po muzejski zbirki. KOSTANJEVICA pa je naš naslednji cilj in obisk
njihove jame. Zadnji del dneva bomo obiskali KARTUZIJO PLETERJE in ob multivizijski
predstavi spoznali izjemno zgodovino tega samostana. Tu boste lahko kupili tudi njihove
izdelke, nato pa še večerja v prijetnem gostišču.
Povratek domov po vaši željeni uri.

SEVNIŠKI GRAD

Znamenita Viteška dvorana v Brežiškem gradu

PLETERJE - MUZEJ NA PROSTEM

KOSTANJEVICA

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV,
Vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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