
Program izleta:

Kamnik

Minimalno število potnikov za izvedbo programa je 25 oseb. Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na našem prodajnem mestu.

Spoznavajmo Slovenijo, raziskujmo najlepša srednjeveška 
mesta Škofjo Loko in Kamnik ter Poljansko dolino.

TURISTIČNA AGENCIJA

Termin izleta:  30. september

Sredi Slovenije, kjer se Alpe že nagibajo k morju, se skriva mistično srednjeveško mestece Škofja Loka. Že od nekdaj 
je to območje rokodelcev, umetnosti in neokrnjene narave. Vabimo vas, da skupaj obiščemo Škofjo Loko in Kamnik, 

prepletemo stoletja z bonusovo izkušnjo in podoživimo Tavčarjeve pripovedi Visoško kroniko in Cvetje v jeseni.

Škofja Loka

Odhod iz Maribora ob 7. uri, vožnja mimo Celja in Ljubljane proti 
Škofji Loki. Na Visokem v Poljanski dolini se bomo srečali z lokalnim 
vodnikom, ki nam bo razkazal prečudovit kmečki dvorec iz 17. 
stoletja, ki ga imenujemo Tavčarjev dvorec. Mogočna domačija je bila 
navdih pri pisanju zgodovinskega romana Visoška kronika.
Zatem nas bo pot vodila z lokalnim vodnikom v malo srednjeveško 
mesto Škofja Loka. Nad mestom se dviga Loški grad, ob vznožju 
katerega se bomo čez most sprehodili na Spodnji trg. V mestu je še 
vedno živa rokodelska tradicija, krasijo pa ga številne srednjeveške 
zgradbe, ki pričajo o bogati preteklosti. Sprehodili se bomo do 
Kapucinske cerkve, kjer hranijo znameniti Škofjeloški pasijon, mimo 
Nunske cerkve do Mestnega trga, nato pa se povzpeli do Loškega 
gradu. Zanimiva je že grajska okolica. Po povratku na Plac se bomo 
ustavili še ob najimenitnejših zgradbah, na primer Homanovi hiši, 
Starem rotovžu, Martinovi hiši … Sprehodili se bomo še mimo drugih 
spominskih obeležij in začutili rokodelske zgodbe, ki jih je moč 
spoznati v rokodelskem centru. Nekaj prostega časa, zatem pa vožnja 
do domačije, kjer bomo imeli odlično  kosilo.
Pot bomo nadaljevali po Tuhinjski dolini do Kamnika, ki je bil vse do 
13. stoletja najvplivnejše mesto kranjske dežele. Ustavili se bomo za 
kratek sprehod in popoldansko kavico. Zatem bomo pot nadaljevali 
proti domu. V Maribor bomo prispeli v večernih urah.

- vstopnino v muzej Visoko, Tavčarjev dvorec, 
- ogled Tavčarjevega dvorca in Škofje Loke z lokalnim vodnikom,
- kosilo na domačiji,
- avtobusni prevoz, »bonusov servis« na avtobusu, 
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Cena vključuje:

Cena: 
50 € po osebi (minimalno 45 oseb)

Kosilo na domačiji

Tavčarjev dvorec

Škofja Loka

Turistični bon
Izkoristite bone 2021

Turistični bon 2021 Izkoristite bone 2021


