
 Po stopinjah Samorastnikov
termin po želji skupine

1 dan, avtobus

osnovna cenovna lestvica:
število oseb (vsaj):    20         30        40
cena/osebo:       odvisno od kraja odhoda
                              

prevoz s turističnim avtobusom (TV, klima,
hladilnik…) 
zunanji ogledi,
slovensko spremljanje – turistični vodnik z licenco
GZS,
organizacija;

postanek ob Planšarskem jezeru na Jezerskem,
zunanji ogled samostana Doberla ves;

obisk turistične kmetije  (sprejem z degustacijo
domačih salam in domačega rženega kruha, vožnja s
turističnim vlakcem po kmetiji, ogled bogate lovske
zbirke), 
splavarjenje po Dravi  (sprejem v pristanu s
pozdravnim nagovorom kormoniša, prikaz tesanja lesa,
pogostitev s kruhom, soljo ter domačim žganjem,
pričetek plovbe s predstavitvijo flosarjev, nastop
splavarskega humorista in glasbeni program,
tradicionalno flosarsko kosilo na žlico: golaž, polenta
zabeljena z ocvirki, kruh, flosarski krst s sprejemom
novo pečenih flosarjev v flosarski ceh, flosarska kava), 
obisk mikro pivovarne (predstavitev  in degustacija 4
vrst piva),
voden ogled Vorančeve domačije,
voden ogled zbirk v Libeličah (kmečka zbirka,  črna
kuhinja, stara učilnica),
ogled rudnika Mežica z vlakom,
voden ogled zbirk Mati fabrika in muzej železarstva
na Ravnah na Koroške,
večerja na poti domov,
dodatni voznik za ekskurzijo, daljšo od 14 ur,

Osnovna cena vključuje:

+ možne brezplačne dejavnosti:

+ možne dejavnosti za doplačilo:

=  izlet po vaši želji.

ponudba je informativna, rezervacije še niso
narejene in so odvisne od razpoložljivosti na dan
potrditve izleta.
Končna cena je odvisna od izbranih dejavnosti,
števila prevoženih kilometrov ... .
Na potovanju je potrebno upoštevati vsakokrat
veljavna higienska priporočila NIJZ, lokalna
higienska priporočila v državi potovanja in
priporočila lokalnih ponudnikov storitev, ki so
vključena v program potovanja. 
Veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni
strani www.desetnica.si.

Opombe:

po dogovoru s skupino
Dinamika plačila: 

datum ekskurzije
izbrane dejavnosti za doplačilo,
izbrane dejavnosti brez doplačila,
približno število udeležencev.

Naslednji koraki:
za pripravo končne ponudbe bi prosila, če mi lahko
čim prej pošljete:

Na podlagi izbranih dejavnosti vam v čim krajšem
času pošljem končno ponudbo s končno ceno in
časovnico, iz katere je razvidna ura odhoda in povratka
ter ali je možno v potovanje uvrstiti vse izbrane
dejavnosti.

postanek ob Planšarskem jezeru na Jezerskem
zunanji ogled samostana Doberla ves
obisk turistične kmetije  (sprejem z degustacijo
domačih salam in domačega rženega kruha, vožnja
s turističnim vlakcem po kmetiji, ogled bogate
lovske zbirke),
voden ogled Vorančeve domačije,
večerja na poti domov 

Predlog Desetnice:

pripravila Janina Šifrer, Butik izletov Desetnica, 040 77 55 73,
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nakupovalni seznam za eksurzijo


