TURISTIČNA AGENCIJA

Gurmansko potepanje
po Beli krajini

Ob vznožju kočevskih gozdov in Gorjancev, v objemu reke Kolpe se razprostira Bela krajina. Ta kraška
pokrajina z globokimi vrtačami, belimi brezami in belo narodno nošo, ki je njen razpoznavni znak,
popotnika prijazno pozdravi in pogosti z dobrotami iz domače kuhinje in kozarčkom rujnega vina.
OŠ Brihtna glava

Barve Bele krajine

Program izleta:
Odhod iz Maribora ob 6.30 in vožnja mimo Celja, Krškega proti Beli krajini, kjer se nam
pridružil lokalna vodnica. Ob njenem pripovedovanju bomo spoznali Belo krajino, Termin izleta: 30.5.
njene naravne lepote in zgodovino. Skupaj se bomo ustavili v vasici Rosalnice v bližini
Cena: 69 € pri udeležbi 22 oseb
Metlike, pri Hiši dobrega kruha ali Domače dobrote Mojca. Prijazna gospa Mojca nam bo
54 € pri udeležbi 45 oseb
postregla z belokranjsko pogačo in za nas pripravila odlično toplo malico. Slikovito nam
bodo prikazali njihove dejavnosti, med drugim peko tradicionalne belokranjske pogače.
Dobro razpoloženi se bomo nato odpravili do vasi Radovica, kjer nas čaka prav posebno Cena vključuje:
doživetje. Za eno šolsko uro se bomo v OŠ Brihtna glava namreč vrnili v času več kot 60 - avtobusni prevoz,
let nazaj. Pod nadzorom stroge tovarišice bomo namreč sodelovali pri šaljivi šolski uri - vodstvo lokalnega vodnika v Beli Krajini,
in spoznavali Belo krajino. Tisti pridni bodo seveda za svoj trud prejeli pravo spričevalo, - pokušino belokranjske pogače, domačo malico in domači krof,
za poredne pa imajo na zalogi tudi tiste prave vzgojne prijeme, kot se jih spomnimo iz - ogled izvira reke Krupe,
- degustacija vin,
mladosti.
Po napornem šolanju si velja oddahniti, zato se bomo odpeljali do znane belokranjske - zabavno učno uro v »Osnovni šoli Brihtna glava«,
gostilne. Tukaj bomo najprej imeli vinsko degustacijo v domači vinski kleti, zatem - kosilo na domačiji,
pa si bomo privoščili odlično kosilo. Nekaj časa za prijetno druženje, zatem pa bomo - »bonusov servis« na avtobusu (pijača),
nadaljevali z ogledi. Med drugim si bomo ogledali izvir reke Krupe, ki je najbolj vodnati - spremstvo in organizacijo izleta.
izvir v Beli Krajini. Pozno popoldne se bomo polni novih doživetij odpravili proti
Mariboru, kamor prispemo v večernih urah.
Kosilo na domačiji

DC 3, Otočec

Izvir Krupe
Hiša dobrega kruha

Minimalno število potnikov za izvedbo programa je 22 oseb. Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na našem prodajnem mestu.

