
Program izleta:  25. do 26. september

Grad Strmol - Golnik - Tržič - Begunje - Radovljica - Bled - Bohinj - Soriška planina

Kurnikova hiša

Radovljica

Sobota,25.9.: Odhod iz Maribora ob 7. uri, vožnja v smeri Celja 
(možen odhod), mimo Kamnika in naprej do gradu Strmol. Ta 
nas bo v jesenskem jutru pozdravil z obronkov Dvorjanskega 
hriba v bližini Cerkelj na Gorenjskem. V 13. stoletju so se 
na tem območju naselili vitezi Strmolski, po katerih je utrdba 
dobila ime, ki ga je obdržala vse do danes. Grad Strmol sodi 
med najstarejše in najbolj ohranjene gradove na Slovenskem, 
ob enem pa je tudi protokolarni objekt. Po ogledu gradu bo na 
voljo nekaj časa za samostojno raziskovanje okolice, sprehod 
ob ribniku ali obisk grajske kavarne. Pot bomo nadaljevali 
proti Tržiču, stičišču treh dolin in dveh voda pod Karavankami. 
Mestno zgodovinsko jedro nam bo predstavil lokalni vodnik. 
Po ogledu nas čaka obisk Kurnikove hiše, kjer bomo poskusili 
tradicionalno lokalno jed »tržiško fliko«. Tržič zaznamuje 
bogata čevljarska tradicija, zato bomo obiskali tržiški muzej,  
znan po razstavah čevljarstva, usnjarstva ter smučanja. 
Sledi kosilo v lokalni restavraciji. Po prijetnem kulinaričnem 
razvajanju se bomo odpravili proti Begunjam na Gorenjskem, 
ki ležijo tik pod goro Begunjščico in so rojstni kraj narodno - 
zabavne glasbe ter smuči Elan. Zatem bomo pot  nadaljevali do 
Radovljice, ki ima eno najbolj očarljivih starih mestnih jeder 
in si ogledali čebelarski muzej. Sledila bo vožnja do hotela. 
Dan bomo zaključili z večerjo v lokalni restavraciji. Nočitev 
v hotelu. 

Izkoristite turistični bon 
za  plačilo bivanja v hotelu.Turistični bon - 20 € BON21 Izkoristite Bon21 v višini          

do 100 €

Bonusov klubski izlet
Obiskujemo bisere Gorenjske

TURISTIČNA AGENCIJA BON21 Izkoristite bone 
2020 in 2021

Prvi jesenski vikend bomo preživeli na izletu po znanih in nekoliko manj znanih biserih Gorenjske in severne 
Slovenije. Obiskali bomo grad Strmol, se sprehodili ob Blejskem in Bohinjskem jezeru ter si ogledali stara obrtniška 
mesta Tržič, Železnike in Radovljico, ki jih zaznamuje bogata kulturna tradicija. Kot je našim gostom že dobro 
znano, na izletu ne bo manjkala kakšna degustacija lokalnih specialitet. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Turistični bon 2020

Begunje na Gorenjskem

Grad Strmol
Tržič

www.bonus.si  tel. 02/229 75 30

Čebelarski dom



Nedelja, 26.9.: Po zajtrku kratka vožnja do Bleda, slovenskega 
turističnega bisera, kjer boste lahko uživali na jutranjem sprehodu 
ob jezeru ali jutranji kavici. Nadaljevanje vožnje po prekrasni 
dolini Save Bohinjke ob prelepih razgledih na Pokljuko in vršace 
Triglavskega narodnega parka do Bohinjskega jezera. V Ribčevem 
Lazu se bomo sprehodili čez kamniti most, se zazrli v neskončno 
modrino Bohinjskega jezera in si ogledali cerkev sv. Janeza 
Krstnika. Ob spomeniku pogumnim gornikom, ki so prvi osvojili 
Triglav, bomo prisluhnili zgodbi o tem, kdo je finančno podprl 
prvo odpravo nanj in legendi o Zlatorogu. Naslednji postanek 
bodo Železniki v Selški dolini, kjer že ime kraja priča o bogati 
tradiciji železarstva, ki jo bomo zasledili na sprehodu po mestnem 
jedru. Polni vtisov bomo naredili postanek za domače kosilo. 
Pozno  popoldne vožnja proti Mariboru, kamor bomo prispeli v 
večernih urah.

Doplačila: enoposteljna soba 15 €.

Cena: 
119 €
129 € 

po osebi v dvoposteljni sobi min. 45 oseb 
po osebi v dvoposteljni sobi min. 30 oseb 

Cena vključuje:
- prevoz z avtobusom, cestnine, parkirnine,
- 1 x nočitev z zajtrkom v Radovljici, hotel 3*,
- vstopnino in  vodeni ogled gradu Strmol,
- voden ogled Tržiča,
- vstopnino in voden ogled tržiškega muzeja in Kurnikove hiše,
- degustacijo »tržiške flike«,
- kosilo v Tržiču,
- vstopnino in vodenje po čebelarskem muzeju Radovljica,
- večerjo v Radovljici, 
- kosilo na povratku,
- »bonusov servis« na avtobusu,
- organizacijo, spremstvo in nezgodno zavarovanje.

Soriška planina

Železniki

Cerkva Sv. Janeza

Prvi gorniki na TriglavuIzbrana kakovost

Splošni pogoji so na voljo v agenciji ali na www.bonus.si. Najmanjše število za izvedbo programa je 30 oseb.


