
JEZIKOVNE EKSKURZIJE:

1–dnevni:
Zverinice iz Rezije (Italija)
Porabje (Madžarska)
Slovenci na avstrijskem Koroškem (Avstrija) 
Ali je krapinski neandertalec pisal v gajici? 

(hrvaško Zagorje)

2– ali 3–dnevni:
Prve slovenske knjige (Nemčija)
Slovenski jezik ali slovenský jazyk? (Slovaška) 

Večdnevni:
Obisk pri Lužiških Srbih (Nemčija, čez Češko)
Kje je nastala cirilica? (Srbija, Makedonija–Ohrid)
Po nemško ali francosko? (Stuttgart, Europapark, 

Strassbourg ali Švica)
Zibelka italijanščine (Toskana)
„Parlez–vous français?“ (Pariz ali Provansa ali  

S Francija)
Antična Provansa (Francija)
Antična Kampanja (Italija)
Katalonsko ali kastiljsko? (Barcelona/Španija)
3 romanski jeziki (Italija, Francija, Španija) 

ŠPORT IN TEHNIKA:

1–dnevni: 
BMW (Muenchen)
Tehnični muzej (Muenchen)
Audi (Ingolstadt, Nemčija)
Tovarna traktorjev Styer (Avstrija)
Allianz arena (Muenchen)
San Siro ali Giuseppe Meazza? (Milano)

Večdnevni:
Zastava in FIAT v Kragujevcu (Srbija) 
Škoda in Praga (Češka)
Mercedes (Stuttgart)
Londonski stadioni (London)
FC Barcelona (Katalonija)
»El Clasico« (Barcelona in Madrid)
Crvena zvezda : Partizan (Beograd)

SPOŠTOVANI!

Turizem Desetnica – butik izletov, potovanj in eks-
kurzij je turistična agencija, za katero stojiva dve nek-
danji učiteljici (slovenskega jezika in književnosti ter 
geografije in umetnostne zgodovine), a naju je poklic-
na pot že pred precej leti zanesla v turizem, tako na 
področje organizacije, kot tudi turističnega vodenja 
 izletov in potovanj. 

Programi Desetnice so butični, kar pomeni, da so pri-
lagojeni ali celo pripravljeni posebej po željah skupi-
ne; vsebinsko pa so primerni predvsem za nekoliko 
bolj zahtevne goste, ki si želijo celovito doživetje deže-
le, po kateri potujejo. Zato je na potovanjih poleg stro-
kovnih ogledov vedno dovolj časa tudi za pokušanje 
lokalne kuhinje ali pa samo posedanje na trgu ob kavi 
in  opazovanje domačinov. 

Posebno pozornost zaradi pedagoških izkušenj posve-
ča Desetnica mladim; zdi se mi namreč, da je potovanje 
pravzaprav zelo prijetna šola v naravi. Na ekskurzijah 
tako preverjamo svoje znanje in se še naprej učimo 
– geslo takšnih potovanj je »vedeti in videti!« Osnov-
nošolci in dijaki na ekskurzijah aktivno sodelujejo 
oziroma pred in med ekskurzijo pripravljajo unikatni 
turistični vodnik, publikacijo, ki jo po ekskurziji prejme 
vsak udeleženec in je že vključena v ceno ekskurzije. 

Cene izletov, potovanj in ekskurzij so dostopne vsem, 
saj je možno tudi plačilo na obroke. Enodnevni izleti 
večinoma stanejo med 40 in 50 evrov, dvodnevni med 
120 in 150 evrov, štiridnevni okoli 300 evrov – odvis-
no od prevoženih kilometrov, vstopnin, nastanitve, 
 prehrane … in drugih želja skupine.

Desetnica po Evropi že »vandra« z različnimi skupi-
nami upokojencev, s sindikati, zaključenimi družbami 
in šolami (tudi Gimnazijo Poljane iz Ljubljane). Vesela 
bom, če bom culo lahko zavezala tudi z vami in vam 
omogočila doživetje, ki ga ne boste pozabili.

Janina Šifrer
direktorica Turizma Desetnica

Butik izletov in potovanj!
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OBLOŽENA MIZA:

1–dnevni:
Padova – tržnica (Italija)
Muenchen – tržnica (Nemčija)
Dunaj – tržnica (Avstrija)
Čokolada in krainerwurst (Graz – Avstrija)
Išler – šmorn – solnograjski žličniki (Avstrija)
Linška torta (Avstrija)
Kosilo v taborišču (Goli otok, Hrvaška)
Mediteranska dieta (Istra, Slovenija, Hrvaška)
Doboš torta na porcelanu Herend (Madžarska)
Torti Esterhazy in Sacher (Avstrija)
Zadnja večerja in nakupovanje v Milanu (Italija)
Zagorski štruklji in varaždinsko zelje (Hrvaška)
Moslavaški bife in Zagreb (Hrvaška)
Planinska malica (Kobarid)
»Delovska mal‘ca« (Jesenice)
Pereci, dodoli in gibanica (Prekmurje)
Srednjeveška pojedina na gradu Dobrovo 

(Goriška Brda)
Kosilo na soški fronti (Primorska)
Na »knapovsko mal‘co u 3 krasne« (Zasavje)
Pršut, teran in sivka (Kras)

2–dnevni:
Emilia–Romagna – parmezan, pršut, paradižnik, 

sladoled … muzeji (Italija)
Moskva šnit in Skadarlija (Beograd – Srbija)
2–, 3– ali 4–dnevno obiranje mandarin (delta 

Neretve)
Čarda (tržnica v Budimpešti, Balaton – 

Madžarska)
Vojvodinske klobase (Srbija)

3–dnevni:
Knedličky in pivo (Češka)
Čevapčiči, krompiruša in ratluk (Bosna)
Solata caprese in citrone (Italija)
Fondue, roesti in Matterhorn (Švica)

Večdnevni:
Bon appétit! (Francija)
Provansalske tržnice (Francija)
Originalna baklava, kebab in bazar začimb 

(Istanbul)

Paella in pata negra (Španija)
1000 vrst klobas in kisle kumarice (Berlin, 

Spreewald)
Pomarančna marmelada in kostanjeva torta 

(Korzika)
Nuernberške klobase in schneeball (Nemška 

romantična cesta)
Čokolada in tartufi (Umbrija)
Porketa in crostini (Toskana)
Kuglof in črni gozdiček  

(Strassbourg in Schwarzwald)

GRAJSKE CESTE:

1–dnevni:
Rimska vila ob Donavi in slovaški  

Devin (Avstrija, Slovaška)
Visoka Ojstrica in Minimundus (Avstrija)

2–dnevni:
Dunajski gradovi (Schoenbrunn, Hofburg, 

Laxenburg – Avstrija)
Avstrijska cesarska mesta (Graz, Linz, Dunaj)

Večdnevni:
Češka grajska cesta (Češka)
»Delitev vrtnic« (Južna Češka)
Nemška grajska cesta (Nemčija)
Nemška romantična cesta (Nemčija)
Slovaški gradovi (Slovaška)
Gradovi Loare (Francija)
Medičejske vile in trdnjave (Italija)
Schlosshoteli ob Renu (Nemčija)
Gradovi doline Aosta (Italija)
Romantična Transilvanija – gradovi in utrjene vasi 

(Romunija)

PO STOPINJAH:

1–dnevni:
Jakoba Aljaža (Slovenija)
Samorastnikov (Slovenija, avstrijska Koroška)
Lepe Vide (Devin – Italija)
Karantanskih knezov (avstrijska Koroška)

Hundertwasserja (Avstrija)
Filma Moje pesmi, moje sanje (Avstrija)

 2–dnevni:
Jana Palacha (Češka)
Primoža Trubarja (Nemčija)
Bacha in Wagnerja (Nemčija)

Večdnevni:
Ostržka in da Vincija (Toskana)
Ludvika Bavarskega (Nemčija)
Ivane Orleanske (Francija)
Učencev Cirila in Metoda (Srbija, Makedonija)
Sissi na Ogrskem (Madžarska)
Sissi v Italiji (Italija)
Ivane Nore (Španija)
Svetega Martina (Italija, Francija)
Združene Evrope (Nemčija, Nizozemska, 

Belgija, Luksemburg, Francija)
Hurrem in Sulejmana (Turčija)
Bratov Grimm (nemška pravljična pot)
Napoleonovega bega z Elbe (Francija)
Napoleonovega otroštva (Korzika – Francija)
Mutca Osojskega (Krakov – Poljska)
Gaudija (Barcelona – Španija)

VANDRANJA:

1–dnevni:
Peš po Glinščici v Trst (Slovenija, Italija)
Tolminska korita in muzej sirarstva (Slovenija)
Dobrač in bonsaji (Avstrija)

Večdnevni:
Hercegovina in obiranje mandarin (BiH)
Ararat (Turčija)
Grški otoki (Grčija)
Himalaja (Indija) 


