HRVAŠKO ZAGORJE
Hrvaško Zagorje nam je blizu tako po razdalji kot tudi kulturno in zgodovinsko. Naša nekdaj
skupna država nam je dala tudi TITA, ki ga nekateri sedaj zaničujejo, nekateri pa hvaliji in
ponovno slavijo. Naš je bil in če je to komu prav ali ne. Naj delček trenutkov na tem izletu
namenimo tudi temu delu zgodovine, zato bomo obiskali njegovo rojstno hišo v Kumrovcu, se
sprehodili po "muzeju na prostem", spoznavali Zagorje na zgodovinski in popotniški način ter si
ogledali še čudoviti dvorec TRAKOŠČAN, ki je resnično pravi biser arhitekture.Seveda pa bomo
spoznavali tudi naše - obmejne kraje ter tako v celoti zaključili potovanje po tem delu naše
dežele.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
TRAKOŠČAN

Odhod avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja preko Sevnice in Senovega do PODSREDE. Tu bo naš prvi postanek za ogled gradu in njegove
zbirke. Vse podrobnosti bomo izvedeli od lokalnega vodiča. Po ogledu se odpeljemo še do BISTRICE OB SOTLI, kjer bomo v
gostišču "ŠEMPETER" postreženi z odlično malico. Prestop na Hrvaško in nato tik ob meji obisk vasice KUMROVEC. Tu si bomo
najprej ogledali rojstno hišo "našega" nekdaj skupnega predsednika JOSIPA BROZA TITA ter spominski park, ki je kot muzej na
prostem. Čas bo tudi za nakup spominkov, nato pa nadaljevanje poti do gradu TRAKOŠČAN, ki velja za najlepšega na Hrvaškem.
Bogata oprema in seveda zgodovina kraja in gradu bosta predstavljena z lokalnim vodnikom. Povratek nazaj v Slovenijo preko
mejnega prehoda Dobovec, ter preko Rogaške Slatine do OLIMJA. Tu bomo v gostišču "JEŽOVNIK - JELENOV GREBEN" ob
odlični večerji zaključili naš program. Povratek domov v poznih urah.
GRAD PODSREDA

OLIMJE

DIVJAD NA POSESTVU JEŽOVNIK

ČOKOLADNICA V OLIMJU

JELENI NA GREBENU

CENA:
35,00 € - pri udeležbi 45 oseb
40,00 € - pri udeležbi 40 oseb
45,00 € - pri udeležbi 35 oseb
GRAD TRAKOŠČAN

GRAD PODSREDA

CENA vključuje: avtobusni prevoz, vse takse za ceste, DDV, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA: vstopnine in gostinske storitve.
Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco ter strošek zavarovanja rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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