
Vabilo na izlete

IZLET OB 100. OBLETNICI SMRTI IVANA CANKARJA
2018 je Cankarjevo leto, ko se spominjamo 100. obletnice pisateljeve smrti. Z izletom po
njegovi življenski poti, se bomo poklonili njegovemu spominu. Izlet bo v soboto, 27.10.2018, z
odhodom ob 9.30 iz Huma
. Najprej se bomo ustavili na Vrhniki, pisateljevem rojstnem kraju,kjer bomo obiskali njegov
spomenik, enajsto šolo pod mostom, Cankarjevo spominsko hišo, se sprehodili do cerkvice pri
Sv. Trojici, nazaj grede pa spili kavico in kupili kakšen spominček. Če bo čas dopuščal, bomo
stopili še do Cankarjevega kulturnega doma. Na poti proti Ljubljani, se bomo ustavili v gostilni
Bajec, kjer bo Cankarjevo kosilo, z jedmi tistega časa - z juho, prikuho in sladico, zelo dobro,
cena 10€.

  

V Ljubljani se bomo najprej sprehodili do Cankarjevega doma, kjer je razstava Ivan Cankar in
Evropa, nato pa v Mestni muzej, kjer je razstava Pregled pisateljevih življenskih poti.
Ob 18 uri pa se bomo vkrcali na ladjico in ob osvetljenem obrežju zapluli po Ljubljanici.
Sporočite še, če želite pogostitev na ladjici, ki pa je: samo pijača dobrodošlice (3€) ali pijača in
kanape (12€).

  

Cena izleta bo odvisna od števila prijavljenih, popusti veljajo, če skupina šteje 30 ljudi
Okvirno : avtobus okrog 12 €
Vrhnika, vodenje 1€
Ladjica 1 uro in vodič 6,50€/ ev. pogostitev 12€
Obe razstavi 4€
Prigrizki ali ev. kosilo pa po želji
Prijavite se čimprej, najkasneje do 20.10. 2018 in navedite možnost kosila!
Plačevali bomo sproti, zato bomo denar pobirali na avtobusu, pripravite drobiž!

  

IZLET V BREŽICE IN SEVNICO
Drugi izlet bo dne 17.11.2018 v Brežice in Sevnico, kot Martinovanje po Martinovem.
Ogledali si bomo znamenitosti obeh mest, lepo pokrajino, njihovo kulturno dediščino, pokušali
kulinarične dobrote, se spomnili prve dame Amerike in končali v eni od zidanic na poznem
kosilu.

        Termin   Lokacija   Predmet   
      Brežice   Prosti ogledi   
    10:00   Grad Brežice   Ogled stavbe z muzejskim kustosom , zgodovina izgradnje, viteška dvorana, kapela in stopnišče, zbirke – arheološka, etnološka, zgodovinska, Bürger, novejše zgodovine, umetnostno zgodovinska zbirka.  
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    11:00   Vodnik   Se pridruži skupini po končanem ogledu gradu na avtobusu in spremlja skupino naprej.  
      Via   Pohanca, Krško, HE Blanca-preko mosta  
    11:50   Grajska kavarna   Okušanje torte Melanija in koriščenje bonus nega napitka  
      Grad Sevnica   Ogled kratkega filma o zgodovini gradu, baročni salon, konferenčna in poročna dvorana, freske štirje letni časi, šolska zbirka, grajska vinoteke in parka gradu.  
      Vinoteka   Degustacija »beračeva« (3€ se plača posebej)  
      Ogled novega dela Sevnice  Z vodnikom spoznate zgodovinske zanimivosti, naselje kjer je v mladosti živela aktualna prva dama ZDA.  
    15:30   Lisca 948m   Prosti razgledi in spoznavanje razglednih točk in piknik prostorov ter nenazadnje meteorološke postaje in okušanje palačinka Melanija.  
    18:00   Martinovo kosilo   Martinovo kosilo na kmečkem turizmu Juha (dve na izbiro), sv. pečenka, pečenica, mlince, pražen krom., rdeče zelje., jab. zavitek, z vključenim obiskom kleti z okušanjem vin in pokrajinsko značilne pogača ob dohodu.  
    20:00     Možnost odhoda   
      

Cena celotnega aranžmaja z lokalnim vodičem za eno osebo je 33,20 € + prevoz.
V ceno je vključeno vstopnino na gradovih z vodenjem po gradu, palačinka, torta, stalno
vodenje po mestu in med točkami, kosilo, 1x degustacija vin in organizacijo izleta in osnovno
agencijsko zavarovanje.

  

Kontaktna oseba s strani naročnika: ga Štekar Beba, 031 632 916, beba.rebernak@gmail.co
m.
Kontaktna oseba s strani ponudnika, KŠTM Sevnica in TA Doživljaj: Zdravko Remar, tel.št.: 07
816 54 62 (Turistična agencija Doživljaj), e-pošta: dozivljaj@kstm.si , 051 680 287.

  

OGLED OPERE V LJUBLJANI
V soboto, 1.12.2018 pa gremo v opero, v Ljubljano. Ogledali si bomo operno predstavo
Giuseppe Verdija La TRAVIATA. Cena bo približno enaka, kot lani.
Prijava najkasneje do 10.11.2018

  

Za vse tri izlete velja, prijavite se čimprej, da lahko pravočasno rezerviramo vstopnice in
avtobuse!

  

Informacije in prijave na telefon 031 632 916, 041 393 309, 031 466 342
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