SPLAVARJENJE PO DRAVI IN MARIBOR
Splavarjenje po Dravi je pravi užitek, saj v dveh urah in pol doživite izredno
prijetno druženje s splavarji, njihovo dobrodošlico in krstom. Njihove "frajle"
vam pripravijo pravo "flosarsko malco", harmonikaš pa skrbi za odlično
razpoloženje.
Maribor pa je kot naše drugo največje mesto tudi več kot vredno samo kratkega
postanka. Mi vas bomo zapeljali na Lent in seveda na Glavni trg. Seveda boste
vseskozi spoznavali Koroško, Dravo, Peco, Pohorje in Štajersko.
NA SPLAVU SE DOGAJA MARSIKAJ

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja mimo Celja do SLOVENJ GRADEC. Kratek postanek za ogled starega
mestnega jedra in nato postanek v bližnji vasici LEGEN, kjer si bomo z lokalnim vodnikom ogledali cerkev Sv. Jurija in
staroslovanske grobove pod steklenimi tlemi. Vožnjo bomo nadaljevali skozi Dravograd in nato po Dravski dolini med Peco na
levi in Pohorjem na desni strani vse do vasice JAVNIK. Tu se bomo vkrcali na splav ter se po dobrodošlici ("ta kratek")
prepustili spretnim "flosarjem" in "frajlam". V dveh urah in pol bomo spoznali vso zgodovino"flosarstva", deležni pa bomo tudi
prave "flosarske malce". Po izkrcanju nadaljevanje vožnje do MARIBORA. Avtobus bomo zapustili v starem mestnem jedru in
se podali na raziskovanje: Lent, Vodni in Židovski stolp, Glavni trg, Rotovž in kužno znamenje. Čas pa bo seveda za uživanje na
Lentu ob kavici. Večerjo bomo imeli na povratku.

SLOVENJ GRADEC

SV. JURIJ V LEGNU

MARIBORSKA TRTA

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

Cena vključuje: najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo.
Doplačila za splavarjenje, vstopnine in gostinske storitve !
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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