ŠTAJERSKA
PTUJSKA GORA, PTUJ in MARIBOR
Tokratni izlet je namenjen predvsem ljubiteljem zgodovine in umetnosti. Ptujska gora
bo prva na naši poti, se nato sprehodili z lokalnimi vodniki po najstarejšem mestu Ptuj.
Tu bomo spoznali bogato muzejsko zbirko na Ptujskem gradu, si ogledali knjižnico in v
nadaljevanju spoznali še Maribor. Tudi tu ogled starega mestnega jedra z lokalnim
vodnikom, spoznali pa bomo še Škofijski arhiv in knjižnico.
Na povratku nazaj proti domu pa nas čaka odlična večerja.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
PTUJSKI GRAD

Odhod avtobusa ob 07.00. Vožnja do Celja in nato prvi postanek na PTUJSKI GORI. Tu nas bos prejel lokalni vodnik in nas seznanil z
bogato zgodovino kraja in nam razkazal izjemno romarsko cerkev Marije zavetnice s plaščem, ki ravno v tem času praznuje šesto letnico.
Sledi vožnja do mesta PTUJ. Tu nas sprejmeta dva lokalna vodnika s katerima se bomo podali na raziskovanje starega dela mesta in gradu.
Največji povdarek bo na obisku dveh knjižnic - Ivana Potrča, ki domuje v adaptiranih prostorih bivšega Malega gradu, premore pa preko
350.000 enot gradiva. Naslednji obisk bomo namenili obisku bližnje Muzejske knjižnice. Ta knjižnica je sicer manjša (17.000 emot), pa
vendar se bomo seznanili z izjemno bogato zbirko pomembnih del od bibliotekarja. Sledi kratek premor za okrepčilo v odličnem gostišču,
nato pa obisk Gradu in njegove zbirke. Ptuj je vendarle naše najstarejše mesto in zato se lahko ponašajo z izjemno arheološko zbirko,
ogled traja uro in pol.
Popoldanski del dneva bomo preživeli v MARIBORU. Ob prihodu si bomo najprej ogledali ŠKOFIJSKI ARHIV, ki se ponaša z izjemno
bogato dokumentacijo. V nadaljevanju pa se bomo prepustili vodenju lokalnega vodnika, ki nas bo popeljal po slikovitem starem mestnem
jedu in Lentu. Tu bomo zaključili naše raziskovanje Štajerske in se vrnili nazaj proti Ljubljani. Večerja po dogovoru.

MARIBOR - ROTOVŽ

PTUJSKA GORA

MARIBORSKI LENT

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

CENA je kalkulirana za udeležbo 45 - 48 potnikov in vključuje:
Najsodobnejši avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine, lokalne vodnike in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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