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Šolska turistična agencija KULT316 je prva šolska turistična agencija v Sloveniji in po znanih podatkih tretja v Evropi. 
Ustanovljena je bila letos, z namenom, da bi se študentje gostinstva in turizma na Višji strokovni šoli srečali s praktičnimi 
znanji organizacije in prodaje strokovnih ekskurzij, enodnevnih izletov ali tematskih potovanj. Šolska turistična agencija 
KULT316 je nosilka obeh licenc Gospodarske zbornice Slovenija.

V našem prvem katalogu so predstavljeni nekateri izmed izletov in ekskurzij, ki smo jih organizirali za naše dijake in 
študente. Mentorji študentom so dolgoletni turistični poznavalci s svojimi izkušnjami in znanjem, študentje pa so v 
programe dodali mlade in sveže ideje.

Trudili se bomo, da bi ugodili vašim željam in vam ponudili izlet ali strokovno ekskurzijo, ki vam bodo ostali v prijetnem 
spominu in bodo obogateni s strokovnimi ogledi. Naše prvo vodilo bo kakovostna organizacija in nove zamisli pri 
tematiki izletov. Obljubljamo vam tudi odlično razmerje med ceno in kakovostjo. 

Želimo si, da nam zaupate vaše želje za organizacijo izletov strokovnih ekskurzij, mi pa se bomo potrudili po najboljših 
močeh. 

V našo ponudbo bomo vključili ponudnike, ki svoje delo opravljajo s srcem, iščemo skrite kotičke Slovenije in Evrope, 
okušamo okuse pokrajin in na pot pošiljamo prekaljene turistične vodnike, ki poznajo kraje, kamor potujejo. Dodali 
bomo tudi ščepec kulinarike in živalskega sveta.

Z veseljem bomo poskrbeli za vas in vaše dijake, študente, sodelavce ter vam po dogovoru z vami organizirali izlet ali 
ekskurzijo, ki vas bodo navdušili. 

Veselimo se vašega klica na telefonsko številko 01 235 52 60 ali sporočila na elektronsko pošto kult316@bic-lj.si in 
katja.orehek-hati@bic-lj.si

BIC Ljubljana
Prušnikova ulica 74, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
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Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja z vmesnim 
postankom proti največjemu baročnemu gradu v 
Sloveniji, gradu Goričko. Fevdalni kompleks ima 365 
soban. Grad je sezidal viteški red templarjev, ki je tu 
gospodaril v času križarskih vojn, v zgodovini je bil 
večkrat dozidan in preurejen, danes je v njem sedež 
Krajinskega parka Goričko. V grajskem parku rastejo 
stari tulipanovci, ki jih štejemo med najstarejše v državi. 
Za park pa so značilne tudi rdeče bukve, rdeči hrasti, 
gledičevke, sofore, platane in druga drevesa, ki jih lahko 
občudujemo še danes. 

Po ogledu bomo nadaljevali v Mursko Soboto, kjer bo 
čas za krajši sprehod in kavico.

Naša naslednja postaja bo cerkev Gospodovega 
vnebohoda v Bogojini, imenovana tudi »bela golobica«. 
Gre za eno vidnejših del najbolj znanega slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika. Lončena oprema – krožniki 
na hrastovem stropu in vrči na glavnem oltarju – je delo 
domačih lončarjev iz Filovcev in Bogojine. Posebnost 
cerkve je tudi mogočen, od daleč najbolj opazen valjast 
stolp-zvonik z značilnimi Plečnikovimi arhitekturnimi 
oblikami, na vrhu valja pa je razgledna terasa.

Nadaljevali bomo proti Dobrovniku, kjer se nahaja 
podjetje Ocean Orhids. Najprej nas bo očaral pogled 

ČAROBNI SVET OB MURI

na množico raznobarvnih orhidej, ki so včasih veljale za 
cvetje premožnih, danes pa si jih lahko privošči vsakdo. 
Podjetje Ocean Orchids je bilo ustanovljeno leta 2003. 
So edino podjetje s komercialno proizvodnjo orhidej vrste 
falenopsis te velikosti v srednji in jugovzhodni Evropi. 
V 3 hektarje velikem rastlinjaku vzgojijo do 1.200.000 
orhidej na leto, največ pa jih prodajo v Sloveniji, Italiji, 
na Madžarskem in Hrvaškem. Sledil bo ogled tropskega 
vrta. Videli bomo mesojede rastline, ananas in banane, 
ogromne fikuse, vanilijo, ki je pravzaprav orhideja, ter 
drevesa mango, papaja, avokado in karambola. Po 
ogledih bo možnost nakupov v njihovi trgovini. Povratek 
v večernih urah.

 1 DAN

4 SLOVENIJA: ČAROBNI SVET OB MURI
LJUBLJANA – MURSKA SOBOTA
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KJER SE CEDITA 
MED IN VINO

Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja proti 
Vipavi. Ogledali si bomo edinstven izvir reke Vipave - je 
namreč edina evropska reka z deltastim izvirom. Nato se 
bomo sprehodili po starem mestnem jedru, si ogledali 
Lantierijev dvorec, cerkev Sv. Štefana, stolp utrdbe Tabor 
in končali pri 4500 let starih egiptovskih sarkofagih iz 
Gize. 

Sledi vožnja do Planine pri Ajdovščini. Tam bomo obiskali 
vinogradniško kmetijo Guerila. Sprehodili se bomo po 
posestvu in se seznanili s pridelavo vina, ki ga bomo tudi 
degustirali. 

Nadaljujemo z vožnjo do Kostanjevice na Krasu. Tam 
se bomo sprehodili po očarljivi vasici in se spustili do 
kala Kalič. Ob poti bomo spoznali tudi 20 drevesnih in 
grmovnih vrst. Sledi prosti čas za kosilo, pijačo in nakup 
spominkov. 

Nato se bomo odpeljali še do Štanjela, enega najstarejših 
naselij na Krasu. Sprehodili se bomo po srednjeveški 
vasici in si ogledali kraško hišo. Ustavili se bomo tudi 
pri lokalnem čebelarju, ki nam bo povedal kaj več o 
čebelarstvu in nam v okušanje ponudil medene izdelke.
Povratek v Ljubljano v poznih večernih urah.

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja proti regijskemu 
parku Rakov Škocjan. Sprehodili se bomo po slikoviti 
kraški dolini in občudovali naravo, ki jo je ustvarila reka 
Rak.

Sledi vožnja do Cerkniškega jezera, kjer se bomo 
ob maketi Cerkniškega jezera podučili o največjem 
presihajočem jezeru na svetu. 

Pot bomo nadaljevali do gradu Snežnik. Ogledali si 
bomo bogato opremljene sobane, v pristavi gradu pa 
bomo pokukali še v lovsko zbirko in polharski muzej. 
Sledi nekaj prostega časa za nakup spominkov.

Kot zadnjo bomo obiskali še Ribnico. Sprehodili se bomo 
po njenih ulicah in obiskali Rokodelski center, kjer si 
bomo ogledali prikaz izdelovanja svetovno znane suhe 
robe. 

Vožnja proti Ljubljani in prihod v poznih popoldanskih 
urah. 

NOTRANJSKE POSEBNOSTI

 1 DAN  1 DAN
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5SLOVENIJA: KJER SE CEDITA MED IN VINO
LJUBLJANA – ŠTANJEL

SLOVENIJA: NOTRANJSKE POSEBNOSTI
LJUBLJANA – ŠKOCJAN – RIBNICA
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SIRI, ČOKOLADA IN ZELIŠČA NA ŠTAJERSKEM 

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja proti Štajerski. 

V Vodružu pri Šentjurju bomo obiskali kmetijo Videc, 
kjer se ukvarjajo s kozjerejo in sirarstvom. Kmetija slovi 
po sonaravni vzreji, saj imajo živali prost izhod iz hleva. 
Videli bomo njihove koze in se podučili o sirarstvu ter 
poizkusili nekaj izdelkov iz kozjega mleka. Možen tudi 
nakup izdelkov.

Nato se bomo odpeljali do Olimja. Najprej bomo obiskali 
čokoladnico, kjer že od leta 1992 pripravljajo sladke 
dobrote. Znani so po ročni izdelavi in neuporabi masla, 
rastlinskih maščob ali drugih nadomestkov. Na kratko 
nam bodo razložili izdelavo čokoladnih izdelkov in nam 
v pokušino ponudili čokoladico. Možen bo tudi nakup 
njihovih izdelkov. 

Po sladkanju se bomo sprehodili do Gradu Olimje. 
Zgodovina gradu je zanimiva, saj je od svojega nastanka 
v 11. stoletju zamenjal več lastnikov. Najzanimivejša je 
vsekakor Ema iz Pilštajna, bolj znana kot Sveta Ema 
Krška. Leta 1663 so grad podarili pavlinskim menihom 
iz Lipoglava, kasneje so ga popolnoma preuredili v 
samostan in dozidali baročno cerkev. Danes v gradu 
domuje Minoritski samostan, ki se ponaša s čudovito 
cerkvijo, eno izmed najstarejših lekarn v Evropi in vrtom 
zdravilnih zelišč. 

Na samostanskem dvorišču si bomo ogledali 
videoprojekcijo v sliki in besedi. Nato nas bodo popeljali 
po gradu, lekarni, cerkvi in vrtu ter nam predstavili 
zgodovino samostana. Možen bo tudi nakup zeliščnih 
izdelkov. 

Vožnja proti Ljubljani in prihod v poznih popoldanskih 
urah. 

 1 DAN

6 SLOVENIJA: SIRI, ČOKOLADA IN ZELIŠČA NA ŠTAJERSKEM 
LJUBLJANA – ŠENTJUR – OLIMJE
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PREKMURJE IN GORIČKO

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja do Kocbekove 
oljarne, kjer se znanje prenaša iz roda v rod, vsaka 
generacija je dodala nekaj svojega. Tako vam danes 
lahko nudijo najbolj čista in naravna olja iz izbranih 
semen, ki so dozorela po poljih še neokrnjene narave. 
Sprejeli nas bodo ob degustaciji njihovih dobrot ter nam 
razkazali svojo oljarno. 

Pot bomo nadaljevali do Lendave. Sprehodili se bomo 
mimo Gledališke in koncertne dvorane in Sinagoge, 
sprehod nadaljevali v staro mestno jedro, kjer je muzej 
meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva ter Župnijska 
cerkev Sv. Katarin, katere notranjost krasita čudovit 
baročni oltar in slika zavetnice cerkve, sv. Katarine 
Aleksandrijske.

Pot bomo nadaljevali do Lendavskih Goric, kjer se 
bomo povzpeli na 50m visok razgledni stolp z imenom 
Vinarium Lendava ter občudovali razgled na 4 dežele: 
Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško, Avstrijo. 

Potem se bomo odpeljali do Tešanovcev, kjer bomo 
obiskali pravo podeželsko čokoladnico. Prikazali nam 
bodo izdelovanje čokoladnih pralin, ki jih boste seveda 
lahko tudi poskusili. Po končani predstavitvi bo še nekaj 
prostega časa za nakupe domačih dobrot in izdelkov 
iz Tešanovcev. Sledi vožnja do Pečarovcev, kjer v vasi 

na hribu, sredi vinogradov stoji kmetija sedemčlanske 
družine. Njihova tradicija sloni na lončarstvu, zadnje 
generacije pa so k temu dodale še turizem in 
vinogradništvo na kmetiji. Ob obisku nam bodo tudi 
pokazali kako iz kepe gline nastane skleda, vrč ali pütra. 
Za nameček nas bodo povabili v klet, v kateri stojita 
največja čutara in največja pütra, obe kandidatki za  
Guinessevo knjigo rekordov. Povratek domov v večernih 
urah.

 1 DAN
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7SLOVENIJA: PREKMURJE IN GORIČKO
LJUBLJANA – LENDAVA – TEŠANOVCI
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BELA KRAJINA IN NJENE 
POSEBNOSTI

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja proti Beli Krajini. 
Ustavili se bomo ob izviru reke Krupe. V sedimentu jezera 
so našli edino nahajališče jamske školjke kuščerjeve 
kongerije v Sloveniji. Tu najdemo tudi endemne vrste 
jamskih polžev in človeško ribico. 

Sprehodili se bomo do Turistične kmetije Pri izviru. Tam 
bomo obiskali muzej v tradicionalni belokranjski hiši.

Pot bomo nadaljevali do Pustega Gradca, dela 
Krajinskega parka Lahinja. Tam bomo izvedeli vse o 
krajinskem parku ter naravnih in kulturnih spomenikih 
znotraj njegovih meja. Med drugim si bomo ogledali tudi 
staro žago in mlin, ki ju poganja reka Lahinja. 

Nazadnje se bomo ustavili še v obmejni vasici Žuniči, 
kjer stoji mejni prehod s Hrvaško. Ob jezu bomo videli 
razvaline mlina, ustavili pa se bomo v obnovljenem 
kmečkem Šokčevem dvoru. Gre za tip zaprte domačije 
z značilno arhitekturo obkolpskih vasi. V njej je urejena 
kmečka sobica s starim pohištvom. Tu se nahaja tudi 
informacijska točka Krajinskega parka Kolpa. Po kratki 
predstavitvi parka sledi nekaj prostega časa.

Vožnja domov in prihod v Ljubljano v poznih popoldanskih 
urah. 

STROKOVNA EKSKURZIJA V 
RADOVLJICO

Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja na Bled, 
kjer bomo obiskali Antimuzej, kjer se bomo na lastne oči 
in poskuse prepričali, da je fizika lahko tudi zabavna.

Nato se bomo zapeljali v Radovljico; njeno staro mestno 
jedro je eno najbolje ohranjenih mestnih središč v 
Sloveniji s hišami iz 15. in 16. stoletja. Radovljica slovi 
po čebelarstvu in Čebelarskem muzeju, ki se nahaja v 
graščini, čudoviti baročni palači. V muzeju bomo izvedeli 
vse o panjih, orodju, o avtohtoni slovenski kranjski čebeli 
in marsikaj tudi o znanih čebelarjih. Čisto na koncu pa si 
bomo lahko ogledali še največjo zbirko panjskih končnic 
pri nas.

Nekaj časa bo na voljo za malico, nato pa bomo obiskali 
še Lectarja, kjer si bomo v kratki delavnici ogledali 
izdelovanje znamenitih lectov, kruhkov iz medenega 
testa. V starem delu Radovljice stoji delavnica še iz 
daljnega leta 1766. Odprl jo je Jakob Krivec, v njej pa 
so ponujali medičarske, svečarske in druge s čebelami 
povezane izdelke. Zdaj je tu gostilna Lectar, ki ima v stari 
kleti še vedno delavnico, pravi muzej, v katerem nam 
bodo pokazali, kako se naredi lectovo srce.

 1 DAN  1 DAN

8 SLOVENIJA: BELA KRAJINA IN NJENE POSEBNOSTI
LJUBLJANA – PUSTI GRADEC – ŽUNIČI

SLOVENIJA: STROKOVNA EKSKURZIJA V RADOVLJICO
LJUBLJANA – BLED – RADOVLJICA
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BUDIMPEŠTA IN 
TROPICARIUM

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja z vmesnimi 
postanki proti Budimpešti. Po prihodu v madžarsko 
prestolnico se bomo najprej podali na avtobusni ogled 
mestnih znamenitosti: Citadela, Trg junakov, Stadion, trg 
okoli Parlamenta, Margaretin otok, Matjaževa cerkev, 
Kraljevi grad … 

Nato bomo obiskali Tropicarium, ki je eden največjih 
akvarijev v Evropi, kjer bomo lahko občudovali številne 
morske in sladkovodne ribe, pa tudi eksotične ptice in 
plazilce. V deževnem gozdu se bomo srečali z aligatorji 
in se sprehodili po 12 metrov dolgem predoru pod vodo, 
kjer bomo lahko opazovali morske pse.

Po ogledu bo na voljo nekaj prostega časa v centru 
Budimpešte za samostojne sprehode po živahnih ulicah 
ali posedanje v katerem od lokalov. V popoldanskem 
času povratek proti Sloveniji, kamor je predviden prihod 
v poznih večernih urah.

1. DAN: SLOVENIJA – BUDIMPEŠTA

Odhod v jutranjih urah in vožnja z vmesnimi postanki 
madžarske prestolnice Budimpešte. Za začetek se bomo 
za krajši čas ustavili na Citadeli, od koder nas bo očaral 
lep razgled na mostove, ki povezujejo Budim in Pešto, 
v eno mesto. Nadaljevali bomo z ogledom mestnih 
znamenitosti: Štefanova cerkev, Trg Junakov, Parlament, 
Opera, mestni park, Stadion, Ribiška trdnjava… 
Namestitev v hotelu. Zvečer se bomo odpravili v čardo, 
kjer bomo uživali ob tipični madžarski hrani in madžarski 
folklori. Povratek v hotel in nočitev.

2. DAN: BUDIMPEŠTA 

Nadaljevali bomo z ogledom mestnih znamenitosti: 
Grajski hrib, Matjaževa cerkev, Ribiška trdnjava,…
Čas bo tudi za sprehod po ulici Vatci do poznane 
slaščičarne Gerbeaud in trga Vorosmarty. Nato bomo 
krenili proti »madžarskemu morju« Balatonu, postanek 
bo na polotoku Tihany, ki se ponaša z naravnimi 
lepotami in benediktinskim samostanom. Vasica je ena 
najprivlačnejših turističnih točk ob jezeru, sem so zahajali 
številni madžarski umetniki. Vožnjo bomo nadaljevali v 
Slovenijo, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

VIKEND V BUDIMPEŠTI

 1 DAN  2 DNI
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9SLOVENIJA: STROKOVNA EKSKURZIJA V RADOVLJICO
LJUBLJANA – BLED – RADOVLJICA

MADŽARSKA: BUDIMPEŠTA IN TROPICARIUM
LJUBLJANA – BUDIMPEŠTA – TROPICARIUM

MADŽARSKA: VIKEND V BUDIMPEŠTI
LJUBLJANA – BUDIMPEŠTA
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PECS IN JUŽNA MADŽARSKA

1. DAN: SLOVENIJA – PECS

Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah in avtobusna 
vožnja z vmesnimi postanki do Pecsa. Pecs uvrščajo 
med najlepša madžarska mesta, ki se ponaša z eno 
najstarejših univerz v Evropi iz l. 1367, bogato turško 
arhitekturo in eno največjih katedral v Evropi. Mesto 
si bomo ogledali peš in se sprehodili mimo največjih 
znamenitosti: mošeja Gazi Kassima, ostanke kopališča 
Memi paše, katedralo, Narodno gledališče, glavni trg 
Szechenyi, stolp Barbakane … Nastanitev v hotelu, 
večerja in nočitev.

2. DAN: PECS - VILLANY – SLOVENIJA

Po zajtrku bomo obiskali slovito tovarno porcelana 
Zsolnay, ustanovljeno leta 1853 , ki je ena najslavnejših 
svetovnih proizvajalk porcelana. Z njihovimi dekorativnimi 
izdelki je okrašena marsikatera zgradba na Madžarskem. 
Kasneje bomo imeli tudi možnost nakupa v tovarniški 
trgovini. Področje južne madžarske Baranje slovi po 
močnih in aromatičnih rdečih vinih. V mestecu Villany se 
bomo ustavili pri eni izmed vinskih kleti, kjer bomo imeli 
čas za degustacijo vin. Povratek proti Sloveniji, kamor 
bomo prispeli v poznih večernih urah.

VERONA IN ZOO SAFARI

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja po avtocesti 
v Italijo mimo Benetk in Padove do parka Natura Viva 
v bližini Gardskega jezera. Po prihodu sledi zanimiv 
ogled parka z avtobusom. Zapeljali se bomo skozi 
pravo savano, v živo se bomo srečali z najrazličnejšimi 
živalskimi vrstami, kot so: levi, žirafe, leopardi. Obiskali 
bomo tudi živalski vrt z več kot 200 različnimi živalskimi 
vrstami in park dinozavrov. Potem nas bo pot vodila do 
bližnje Verone, mesta zaljubljencev Romea in Julije. Peš 
se bomo sprehodili po mestu in si ogledali znamenito 
Areno - rimsko gledališče iz 1. stol., ki danes gosti razne 
koncerte in operne predstave, naprej po trgovski ulici Via 
Mazzini do Julijinega balkona, kjer se bomo fotografirali 
ob njenem kipu. Sprehodili se bomo še do  Gosposkega 
trga in Piazza delle Erbe, zeliščnega trga z zanimivo 
tržnico. Po ogledih bo še nekaj časa za samostojne 
oglede. Prihod domov je predviden v poznih večernih 
urah. je predviden v poznejših večernih urah.

 2 DNI  1 DAN

10 MADŽARSKA: PECS IN JUŽNA MADŽARSKA
LJUBLJANA – PECS – VILLANY

ITALIJA: VERONA IN ZOO SAFARI
LJUBLJANA – BENETKE – PADOVA 

KULT316_STA_Katalog_2018_04_008.indd   10 23. 04. 2018   17:31:43



BENETKE IN BENEŠKA 
LAGUNA

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja po avtocesti v 
Italijo do kraja Punta Sabbioni, kjer se bomo vkrcali na  
ladjico in odpluli na križarjenje po beneški laguni. Zapluli 
bomo v Benetke, kjer si bomo ogledali številne kulturno 
zgodovinske zanimivosti kot so Most vzdihljajev, Doževo 
palačo, trg in cerkev sv. Marka, most Rialto, Urni stolp in 
stavbe Prokuratorija. Nekaj prostega časa za samostojne 
sprehode. Po končanih ogledih se bomo ponovno vkrcali 
na ladjico in se popeljali do otoka Murano, ki slovi po 
steklenih izdelkih. V preteklosti so lahko samo na tem 
otoku izdelovali in pekli steklene izdelke, katerih tradicija 
sega v leto 1291. Ogled ene izmed steklarn, kjer nam 
bodo prikazali kako se piha steklo. Plovba nas bo vodila 
najprej na otok Burano. Otok je poznan po zanimivih 
čipkah, ki so jih včasih izdelovali za bogate meščane ter 
po pisanih barvnih fasadah hiš in znamenitih gondolah. 
Vožnja z ladjico nazaj do avtobusa. Povratek proti domu, 
kamor bomo prispeli v večernih urah.

FRANCIAFORTA

1.DAN LJUBLJANA – VERONA – 

FRANCIACORTA

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja do Verone. 
Postanek za ogled romantičnega mesta. Ogledali si 
bomo nepozabni trg Bra z enim največjih ohranjenih 
rimskih amfiteatrov - Areno, se sprehodili do trga Erbe 
s tradicionalno tržnico, trga Seniorjev in seveda do 
Julijine hiše z znamenitim balkonom, kjer se je dogajala 
najbolj nesrečna ljubezenska zgodba vseh časov. Nekaj 
časa bo na voljo za kavo in prigrizek, nato pa bomo 
pot nadaljevali v Franciacorto, kjer bomo obiskali eno 
izmed priznanih vinskih kleti in poizkusili znamenita vina. 
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN FRANCIACORTA-ISEO-OTOK 

MONTE ISOLA-LJUBLJANA

Vožnja do jezera Iseo, ki je šesto največje italijansko 
jezero in ima največji evropski jezerski otok Montisola. 
Postanek v slikoviti vasici Iseo. Vkrcanje na ladjo v 
bližini in plovba do otoka ter obisk ribiške vasice pod 
mogočnim gradom. V popoldanskem času bo na voljo 
še nekaj prostega časa. Povratek domov in prihod v 
poznih večernih urah.

 1 DAN  2 DNI
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11ITALIJA: BENETKE IN BENEŠKA LAGUNA
LJUBLJANA – BENETKE

ITALIJA: FRANCIAFORTA
LJUBLJANA – VERONA – FRANCIACORTA – ISEO-OTOK MONTE 
ISOLA
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BENEŠKA SLOVENIJA

Odhod avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v Italijo do 
Čedada, ki leži ob reki Nadiži. Predviden postanek 
v mestu, ki ga je ustanovil že Julij Cezar. Kraj se 
ponaša z zanimivi spomeniki iz časov, ko je bil sedež 
langobardske vojvodine, sedež oglejskih patriarhov in 
prestolnica Furlanije. Čedad je danes tudi pomembno 
kulturno središče Beneških Slovencev. Sprehod po 
mestu z ogledi, mestne hiše, stolnice, srednjeveške 
hiše in langobardskega templja. Sprehodili se bomo čez 
Hudičev most s čudovitim razgledom na reko Nadižo. 
Pot nas bo peljala do vznožja Matajurja od tod se bomo 
po lepi in ne predolgi poti peš napotili do Trčmuna, kjer 
stoji rojstna hiša Ivana Trinka, pesnika in narodnega 
buditelja Beneških Slovencev. Z avtobusom se bomo 
zapeljali skoraj pod sam vrh Matajurja, od koder je 
razgled na okoliške vrhove in doline. Spustili se bomo v 
Špeter Slovenov in Laze, kjer je pokopan Trinkov učenec 
Anton Kofol, ki ga je pisatelj Bevk prikazal v liku kaplana 
Martina Čedermaca - V vas Landar. Ogled Landarske 
jame, v kateri je gotska cerkvica sv. Ivan v Čelè iz 15. 
stol. Sem je Aškerc postavil svojo pesnitev o Atili in 
slovenski kraljici. Vožnja v Slovenijo. Prihod je predviden 
v večernih urah.

TRST IN NARAVNI REZERVAT 
SOČE

Zbor potnikov v jutranjih urah. Vožnja v Italijo do Trsta, 
središča Tržaške pokrajine in naprej do izliva reke 
Soče. Isola della Cona je čudovit naravni rezervat blizu 
Monfalconeja. Pravzaprav gre za srce izliva reke Soče in 
zajema 2400 ha ter vsaj 15 km toka reke Soče. Izliv reke 
Soče je zamočvirjen in obdan s številnimi lagunami. V 
njem prebiva ogromno živali, rezervat pa slovi predvsem 
po izjemni raznolikosti ptic, saj jih v njem prebiva kar 300 
vrst.

Znotraj parka je organizirana in lepo speljana približno 2 
kilometrska krožna pot, kjer nam različne opazovalnice 
lepo približajo divje življenje. Rezervat je raj za fotografe, 
ljubitelje ptic in divje narave. Poleg ptic bomo lahko 
občudovali tudi konje, ki se v rezervatu popolnoma 
prosto sprehajajo.

Sledi vožnja skozi Tržič, ki je znan po ladjedelništvu, vse 
do manjšega naselja Sredpolje (Redipuglia), znanega po 
veličastnem vojaškem pokopališču. Ogledali si bomo 
spomenik, muzej ter zbirko orožja.

Nato se bomo zapeljali v Trst in se sprehodili po središču 
mesta do Piazza Unita d’Italia, ki ga obkrožajo vladna 
palača, palača Tržaškega Lloyda, občinska palača, 
gledališče Verdi, Canal Grande. Pot nas bo nato vodila 
na antični Kapitol, zgodovinsko središče Trsta, na grič sv. 
Justa. Ogledali si bomo istoimensko cerkev, spomenik 
padlim, rimsko baziliko in grad. Povratek v večernih urah.

 1 DAN  1 DAN

12 ITALIJA: BENEŠKA SLOVENIJA
LJUBLJANA – ČEDAD – LANDAR

ITALIJA: TRST IN NARAVNI REZERVAT SOČE
LJUBLJANA – TRST – TRŽIČ
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PADOVA IN RAVENNA

1.DAN: SLOVENIJA - PADOVA - 

RAVENNA 

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja v Italijo z 
vmesnim postankom do Padove. Ogledali si bomo 
baziliko Sv. Antona Padovanskega, ki je tudi zaščitnik 
mesta, Donatellov kip, posvečen vojščaku Gattamelata, 
univerzo iz leta 1222, Zeliščni in Gosposki trg. Postanek 
na trgu Prato della Valle, ki je eden največjih trgov v 
Evropi in že od nekdaj poznan po živahni sejemski 
dejavnosti. Ogled bomo zaključili na trgu Prato della 
Valle, kjer je ob sobotah zelo živahno. Nadaljevali bomo 
proti Raveni, ki ima nekaj pomembnih bizantinskih 
arhitekturnih biserov. Ogledali si bomo cerkev sv. 
Apollinare in Classe iz 6. stoletja. Bazilika je še edina 
ohranjena stavba nekdanjega mogočnega pristanišča. 
V Raveni je med drugim pokopan velik pesnik Dante, 
mesto pa ima še mnogo drugih zanimivosti. Sledi vožnja 
do Riminija, nastanitev v hotelu in večerja. Nočitev.
 
2. DAN: SAN MARINO-SLOVENIJA

Po zajtrku se bomo odpeljali v žepno državico, republiko 
San Marino, ki je po površini ena najmanjših držav na 
svetu. Po legendi naj bi republiko ustanovil kamnosek 
sveti Marino iz Raba v 4. stoletju. Ogledali si bomo Trg 
svobode, Vladno palačo, cerkev sv. Marina. Prosto za 
samostojne sprehode. Po končanih ogledih vračanje 
proti domu. Vožnja proti Sloveniji z vmesnimi postanki in 
prihod v v poznih večernih urah.

1.DAN: SLOVENIJA - MILANO - LAGO 

MAGGIORE 

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja v Italijo po 
avtocesti z vmesnimi postanki. Prihod v Milano in krožni 
ogled mesta, kjer si ogledamo Park Sempione, grad 
Castello Sforzesco, trg Piazza del Duomo, stolnico, 
operno hišo Teatro della Scala in navsezadnje še 
nogometni stadion San Siro. Popoldne vožnja v okolico 
Laga Maggiore. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
 
2.DAN: STRESA – ISOLA MADRE 

– ISOLA DEI PESCATORI – ISOLA 

BELLA – SLOVENIJA

Po zajtrku vožnja do Strese, kjer se vkrcamo na ladjico in 
se podamo na križarjenje po jezeru Maggiore. Obiskali 
bomo otoke: ‘Isola Madre’ – največji v tej skupini, 
poznan po izredno bogatem botaničnem vrtu, kjer raste 
raznovrstno eksotično rastlinstvo in drevje, tu najdemo 
raznovrstno cvetje, ptice. Ogled palače in muzeja. 
Naslednji otok je ‘Isola dei Pescatori’ (otok ribičev) – 
že samo ime pove, da je ta otok nekaj posebnega. Tu 
živijo ribiči v čudovitem slikovitem naselju. Sprehod po 
mestecu, ogled cerkvice. Od tu nas bo pot vodila na otok 
‘Bella’ – najlepši in najbolj obiskan otok na jezeru. Slovi 
po palači Boromejcev iz 17. stoletja in po lepo urejenem 
parku, ki se v terasah spušča k jezeru. V palači bomo 
obiskali razkošno okrašene in opremljene dvorane. Sledi 
plovba v Streso do avtobusa in vožnja proti Sloveniji.  
Prihod domov je predviden v poznejših večernih urah.

MILANO IN BOROMEJSKI 
OTOKI

 2 DNI  2 DNI
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13ITALIJA: PADOVA IN RAVENNA
LJUBLJANA – PADOVA – RAVENNA – SAN MARINO

ITALIJA: MILANO IN BOROMEJSKI OTOKI
LJUBLJANA – MILANO – LAGO MAGGIORE – STRESA – ISOLA 
MADRE – ISOLA DEI PESCATORI – ISOLA BELLA 
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ZAMEJSKA SLOVENIJA

1. DAN: LJUBLJANA – PEKARNA 

VOGRIČ – ČEDAD- LIGNANO

Odhod v jutranjih urah iz Ljubljane. Vožnja mimo  Gorice 
v Čedad, kjer bomo obiskali priznano pekarno Vogrič. 
Tu že več kot 70 let izdelujejo kruh ter Gubano, znano 
furlansko sladico, zelo podobno naši potici. Ime ima 
slovenske korenine in je nekakšna izpeljanka besede 
gibanica oziroma gubanica. Jed Furlanci pečejo ob 
večjih praznikih in najrazličnejših slovesnostih. Prijazni 
domačini nam bodo zaupali skrivnost proizvodnje. Po 
končanih strokovnih ogledih vožnja v bližnji Čedad, 
središče beneških Slovencev, ki se nahaja tik ob naši 
meji in ima bogato zgodovino vse do železne dobe. 
Sprehod po ozkih ulicah starega mestnega jedra je 
posebno doživetje. Ogled mesta s Piazzo del Duomo, 
prav poseben pa je tudi Hudičev mest s smaragdno 
Nadižo. Vožnja v letoviški  center Lignano, nastanitev v 
hotelu ob obali. Sprehod po letoviški promenadi, večerja 
in nočitev.

2. DAN: LIGNANO - OGLEJ – ŽIVALSKI 

PARK PUNTA VERDE - LJUBLJANA             
Zajtrk in kratek del poti do Ogleja, kjer si bomo ogledali 
ostanke rimskega foruma in obnovljene talne mozaike v 
baziliki iz 4. stoletja. Oglej spada med najpomembnejša 
arheološka najdišča v Italiji, saj je bil zaradi trgovskih 
poti eno najpomembnejših mest rimskega imperija. V 
popoldanskih urah vožnja do priznanega živalskega 
parka Punta Verde, ki se lahko pohvali s kar 45 letno 
tradicijo, na ogled pa je kar 1000 živali. Ogled parka. 
Vožnja v Slovenijo, kamor je predviden prihod v večernih 
urah.

STROKOVNA EKSKURZIJA 
EMILIJA ROMANJA

1.DAN: LJUBLJANA – MODENA – 

PARMA Z OKOLICO 

Odhod v jutranjih urah, vožnja na italijansko stran, do 
enega od pomembnih prehrambnih središč Emilije 
Romanje: Modene. Začeli bomo z ogledom proizvodnje 
balzamičnega kisa. Nadaljevali bomo z vožnjo v okolico 
Parme, kjer se bomo seznanili s še eno pomembno 
sestavino: paradižnikom, v Museo del Pomodoro.  Obiska 
Italije ne moremo zapustiti brez testenin. Italijani pravijo, 
da jih imajo približno 600 različnih vrst.  Zgodovino, 
razvoj, vrste in pomen bomo spoznali v Museo della 
pasta collechio. Po  strokovnih ogledih sprehod skozi 
staro mestno jedro. Vožnja do hotela v okolici, druženje 
ob večerji in nočitev.

2.DAN: PARMA Z OKOLICO 

Po zajtrku nas čaka dan v najuspešnejšem italijanskem 
mestu in njegovi okolici. Parma je z dobro hrano, odlično 
operno hišo, elegantnimi kavarnami in ekskluzivnimi 
trgovinami spomenik dobremu življenju. Najprej bomo 
obiskali obrat za proizvodnjo parmezana. K dobremu 
siru sodi še odličen pršut, po katerem je ta okolica znana. 
Oglede bomo nadaljevali z obiskom vinarja, ki prideluje 
vino Lambrusco (obisk vinske kleti in pokušina treh vrst 
vina) ter se seznanili z eno od prepoznavnih dejavnosti 
te regije. Dan bomo zaključili v restavraciji ob prijetni 
večerji. Po večerji prenočevanje v hotelu. 

3.DAN: PARMA Z OKOLICO – 

LJUBLJANA 

Po zajtrku bomo spoznali specialiteto Padske nižine: 
culatello – z ogledom kleti, kjer mesnine zorijo. Po 
ogledu kleti vožnja proti domu s prihodom v večernih 
urah. 

 2 DNI  2 DNI

14
ITALIJA: ZAMEJSKA SLOVENIJA
LJUBLJANA – PEKARNA VOGRIČ – ČEDAD – LIGNANO – OGLEJ – 
ŽIVALSKI PARK PUNTA VERDE

ITALIJA: STROKOVNA EKSKURZIJA EMILIJA ROMANJA
LJUBLJANA – MODENA – PARMA Z OKOLICO – PARMA Z OKOLICO 
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SONČNA SICILIJA

1.DAN BENETKE-PALERMO

Zbor potnikov na letališču Benetke in polet v Palermo, 
glavno mesto Sicilije. Po pristanku vožnja do Palerma in 
krožni ogled mesta. Mesto je bilo vedno izpostavljeno 
različnim vplivom in osvajalcem, ki so zapustili svoj 
pečat, kar se še danes odraža v raznoliki arhitekturi in 
živahnosti mesta. Sprehodili se bomo skozi nova mestna 
vrata mimo Normanske palače do katedrale in naprej 
do križišča Quatro canti, trga Pretoria do največjega 
gledališča na otoku − Teatra Massima. Po ogledih 
nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2.DAN PALERMO-ENNA-TAORMINA

Po zajtrku bomo nadaljevali z vožnjo skozi notranjost 
Sicilije, ki osupne s čudovito gričevnato pokrajino. Pot 
nas bo vodila mimo najvišje ležeče province na Siciliji 
do Catanie, mesta ob vznožju Etne, ki navduši z baročno 
arhitekturo iz črne lave. Ogled katedrale in krajši sprehod 
po Vii Etnei, po želji predlagamo krajšo vožnjo z vlakcem 
skozi mesto. Po ogledih vožnja do katanijske riviere, 
nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

3. DAN ETNA-TAORMINA

Po zajtrku se bomo odpravili do ognjenika Etna, ki se 
dviga do višine več kot 3.000 metrov in je najvišji delujoči 
evropski vulkan. Z avtobusom vožnja na pribl. 1900 m 
nadmorske višine, po želji ob doplačilu pa se lahko z 

žičnico in posebnimi terenskimi avtobusi povzpnemo do 
skoraj 3000 m nadmorske višine. V popoldanskem času 
bomo obiskali turistično kmetijo, kjer pridelujejo med, 
oljčno olje, pesto in vino ter likerje. Možnost nakupov 
in nato ogled Taormine, ki je eno najbolj očarljivih mest 
na Siciliji. Mestece je nastalo ob gori Tauro strmo nad 
morjem, od koder se odpira lep razgled na Etno in slovi 
kot izjemno slikovit letoviški kraj. Sprehodili se bomo do 
grško–rimskega gledališča, palače Corvai, si ogledali 
razgledno ploščad in stolnico sv. Nikolaja ter zanimiv 
vodnjak, katerega osrednja figura je naslikana tudi v 
mestnem grbu. Večerja in nočitev.

4. DAN TAORMINA - CATANIA - 

BENETKE

Prosto dopoldne za samostojne oglede, vožnja na 
letališče in polet v Benetke.

 4 DNI
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STROKOVNA EKSKURZIJA V BERLIN

1. DAN LJUBLJANA-PRAGA-BERLIN

Zbor potnikov na odhodnem mestu in avtobusna vožnja 
skozi Avstrijo na Češko. Dopoldanski prihod v Prago in 
krajši ogled mestnega središča: Karlov most iz leta 1367, 
Staromestni trg s staro mestno hišo in njeno astronomsko 
uro, spomenik Jana Husa, Vaclavske namesti. Nekaj 
prostega časa bo za kosilo, nato pa bomo nadaljevali 
pot v Berlin. Večerni prihod v glavno mesto Nemčije, 
nastanitev v hotelu in nočitev.

2. DAN BERLIN

Po zajtrku bo sledil avtobusni ogled Berlina, ki se je iz 
simbola razdeljenega mesta Ie v dvajsetih letih po padcu 
berlinskega zidu spremenil v živahno prestolnico, polno 
barv in oblik z neverjetno živahnim nočnim življenjem. 
Panoramski ogled mesta in vožnja mimo mestnih 
znamenitosti: Branderburška vrata so simbol Berlina in 
predstavljajo vhod v mesto, avenija Pod Lipami, Opera, 
železniška postaja Zoo, sedež univerze, vladna četrt s 
predsedniško palačo in rezidenco,  palačo zveznega 
kanclerja in nemškega parlamenta - Reichstag. Sledil bo 
sprehod po Alexandrovem trgu, ki je eden izmed glavnih 
berlinskih trgov, mimo neo-renesančne Rdeče mestne 
hiše, vse do najstarejšega predela mesta - Nikolajeve 
četrti. Nadaljevanje ogledov po danes prestižni 
Friedrichstrasse, kjer se nahaja Checkpoint Charlie. Nato 
se bomo zapeljali do ohranjenega dela zidu - East Side 

Gallery. 1,3 kilometra dolg zid ob reki Spree je prekrit s 
106 poslikavami umetnikov z vsega sveta. Povratek v 
hotel in nočitev.

3. DAN BERLIN 

Po zajtrku se bomo z avtobusom odpeljali do 
sejmišča. Najprej bomo pogledali še olimpijski stadion 
in mednarodni kongresni center. Nato bo ves dan 
namenjen ogledu turistične borze ITB. Zvečer bomo po 
želji obiskali eno največjih berlinskih pivnic, kjer bomo 
uživali ob zvokih tradicionalne glasbe, tradicionalne 
hrane in vrčku piva. 

4. DAN BERLIN - POTSDAM.

SLOVENIJA

Po zajtrku vožnja v Potsdam, nekoč drugi sedež pruskih 
kraljev in nemških cesarjev, kjer so si zgradili rezidence.
Najprej se bomo ustavili pri Cecilienhofu in si ogledali 
njegovo zunanjost. Ta rezidenca je leta 1945 gostila 
znamenito potsdamsko konferenco, na kateri so se 
srečali Churchill, Truman in Stalin, da bi se dokončno 
dogovorili o povojni usodi Nemcije. Postanek pri rezidenci 
Sanssouci, nekoč domovanju znamenitega pruskega 
kralja Friderika Velikega. Rezidenco zaznamujeta rokoko 
in mogočno terasasto stopnišče, ki vodi do obsežnega 
parka. Predviden prihod v poznih večernih urah.

 4 DNI

16 NEMČIJA: STROKOVNA EKSKURZIJA V BERLIN
LJUBLJANA – PRAGA – BERLIN – POTSDAM
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DUNAJ IN ŽIVALSKI VRT

Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja, mimo 
Gradca proti Dunaju. V poznih dopoldanskih urah prihod 
na Dunaj. Najprej bomo obiskali poletno rezidenco 
Habsburžanov, palačo Schönbrunn, ki velja za najbolj 
obiskano dunajsko turistično znamenitost. Sprehodili 
se bomo skozi veličasten park in si od znotraj ogledali 
mogočni dvorec, ki nam bo približal življenje te znane 
avstrijske cesarske družine. Sledi obisk živalskega vrta, 
ki velja za enega najboljših v Evropi.

Popoldne se bomo popeljali po dunajskem Ringu, krožni 
cesti okoli zgodovinskega mestnega jedra, ob kateri se 
vrstijo glavne znamenitosti kot so Hofburg, nekdanja 
glavna palača Habsburžanov, pa avstrijski parlament, 
Mestna hiša, znamenita dunajska Opera, observatorij 
Uranija … Sledil bo sprehod po mestnem središču do 
glavnega mestnega simbola: mogočne gotske katedrale 
Sv. Štefana, katere visoki zvoniki se vidijo daleč naokoli. 
Na voljo bo nekaj prostega časa, nato pa sledi povratek 
proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih 
urah.

 1 DAN
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SALZBURG IN SOLNI RUDNIK 
HALLEIN

Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja z vmesnimi 
postanki skozi Karavanški predor v Avstrijo. Pot nas bo 
vodila po turski avtocesti skozi osrčje nizkih in visokih 
Tur vse do Solnograške, kjer bomo v dopoldanskih urah 
prispeli v Hallein in obiskali solni rudnik, v katerem so 
sol pridobivali že pred več kot 7.000 leti. Zabavno bo 
že ob oblačenju v zaščitne rudarske obleke, nato pa 
se bomo z rudarskim vozičkom zapeljali globoko pod 
površje. Nekaj časa bomo rovom sledili peš, nato pa se 
bomo spustili še do podzemnega slanega jezera in to 
po lesenih toboganih, posebno doživetje bo tudi vožnja 
s splavom čez slano jezero.

Po obisku rudnika bomo pot nadaljevali v bližnji Salzburg 
in si ogledali mestne znamenitosti: Mozartov spomenik, 
Židovska in Žitna ulica, Stari trg in znamenito slaščičarno 
Furst, kjer so izdelali prvo Mozartovo kroglico, se 
sprehodili mimo Mozartove rojstne hiše in Festivalne 
dvorane ter Petrovega pokopališča. Pred njim se nahaja 
najstarejša gostilna v Evropi, na koncu si bomo ogledali 
še katedralo. Nato bo nekaj prostega časa. Povratek v 
Ljubljano večernih urah.

GRADEC IN ČOKOLADA

Zbor potnikov na odhodnem mestu v zgodnjih jutranjih 
urah in vožnja po avtocesti mimo Maribora v Graz. Vožnja 
po avtocesti mimo Maribora z vmesnim postankom za 
malico. Pot nas bo najprej vodila do čokoladnice Zotter, 
ki slovi po čudovitem okusu čokolade, ki jo proizvajajo. 
Predstavili nam bodo postopek proizvodnje čokolade, 
vse skrivnosti te mamljive dobrote. Z avdio vodičem 
v slovenskem jeziku boste odšli na degustacijo, imeli 
možnost nakupa prvovrstne čokolade in izdelkov, ter ne 
nazadnje izvedeli tudi številne recepte. Po končanem 
ogledu nadaljevanje poti do Gradca, prestolnice 
avstrijske Štajerske in drugo največje avstrijsko mesto. 
Peš si bomo ogledali staro mestno jedro z glavnim 
trgom, mestno hišo, Deželno hišo, katedralo… Če bo 
čas dopuščal, skok na grajski grič - mestni simbol 
Schlossberg z znamenito uro, od koder se ponuja lep 
razgled na mesto in okolico. Prihod domov je predviden 
v večernih urah.

 1 DAN  1 DAN

18 AVSTRIJA: SALZBURG IN SOLNI RUDNIK HALLEIN
LJUBLJANA – SALZBURG

AVSTRIJA: GRADEC IN ČOKOLADA
LJUBLJANA – GRADEC
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AZURNA OBALA IN PROVANSA

1. DAN: SLOVENIJA - ITALIJA

Zbor potnikov na odhodnem mestu v poznih večernih 
urah. Avtobusna vožnja skozi Italijo proti Franciji.

2. DAN: MONACO – EZE - VALAURIS

Zahodno od Genove nas bo čakala slikovita Autostrada 
dei Fiori, po kateri se bomo vzdolž strme ligurske obale 
podali proti Franciji. Dopoldne prihod v mesto Monaco 
in ogled kneževine: knežji predel, katedrala z grobnico 
Gracije Patricije, knežja palača. Nadaljevali bomo po 
stezi formule 1 za Grand Prix Monaka. Sprehodili se 
bomo čez center kneževine, ki še vedno raste proti nebu, 
mimo najbolj luksuznih jaht, do Monte Carla - središča 
zabavništva in igralništva. Zunanji ogled slavnega 
casinoja. Sledila bo vožnja v Valauris, vasice kjer je 
slavni Pablo Picasso ustvaril svoj izjemni opus del iz 
keramik. Pot bomo bo avtocesti nadaljevali do Avignona 
po avtocesti, nastanitev v okolici hotela in nočitev.

3. DAN: AVIGNON – PONT DU GARD - 

ARLES - AVIGNON 

Avignon ima staro središče, ki je še vedno obdano z 
obzidjem. Ogled znamenitosti: Papeška palača, place de 
l’Orloge ... Nekaj prostega časa in nadaljevanje v Pont 
du Gard, ki se vzpenja čez reko Gardon in je v celoti 
zgrajen iz kamnov brez malte. Nadaljevanje vožnje v 
Arles.  V času Rimljanov je bilo mesto najpomembnejše 

v Provansi, o čemer priča tudi velik amfiteater, v kraju pa 
je ustvarjal tudi impresionistični slikar Vincent Van Gogh. 
Povratek v Avignon, nočitev.

4. DAN: AVIGNON –AIX  EN  PROVENCE

- EZE - ITALIJA - SLOVENIJA

Popoldne odhod z Azurne obale. Vožnja v Aix en 
Provence, kjer je ustvarjal umetnik 20. stoletja - Cezanne. 
Ogled mesta, ki je eno najprivlačnejših v Evropi. Na poti 
bo sledil še postanek v vasici Eze, ki se kakor orlovo 
gnezdo pne nad mogočnimi previsi. Ogled izdelave 
parfumov in možnost nakupov. Vožnja po italijanskih 
avtocestah proti Sloveniji. Prihod domov v poznih nočnih 
urah.

 1 DAN

KULT316 ŠOLSKA TURISTIČNA AGENCIJA | T: 01 235 52 60 | E: KULT316@BIC-LJ.SI
B I O T E H N I Š K I  I Z O B R A Ž E V A L N I  C E N T E R  L J U B L J A N A  

19FRANCIJA: AZURNA OBALA IN PROVANSA
LJUBLJANA – PROVANSA

KULT316_STA_Katalog_2018_04_008.indd   19 23. 04. 2018   17:32:14



KULT316 ŠOLSKA TURISTIČNA AGENCIJA | T: 01  235 52 60 | E: KULT316@BIC-LJ.SI
B I O T E H N I Š K I  I Z O B R A Ž E V A L N I  C E N T E R  L J U B L J A N A  

1. DAN: SLOVENIJA-BENETKE-

BILBAO

Zbor potnikov na letališču Benetke in polet v Bilbao. 
potnikov na letališču Benetke in polet v Bilbao. Po 
pristanku vožnja do hotela, večerja in nočitev. 

2.DAN BILBAO – GERNIKA - 

GAZTELUGATXE

Po zajtrku ogled baskovskega Bilbaa, danes najbolj 
modnega mesta v Španiji. Navdušila nas bo glavna 
mestna znamenitost, Muzej Guggenheim, izjemno delo 
arhitekta Gehry - ja. Predstavlja drzni primer avantgardne 
arhitekture v obliki kovinskega cveta, ki spreminja barve 
glede na letni čas, uro dneva in vremenske razmere. 
Mojstrovina iz stekla in titanija privablja množice ljubiteljev 
umetnosti in arhitekture. Nato si bomo ogledali stari del 
mesta, Casco Viejo s katedralo, trgom Nueva, tržnico in 
slikovitimi, pisanimi zgradbami ob reki. V popoldanskem 
času bomo obiskali mesto Gernika, ki so jo Nemci leta 
1937 bombardirali in je Picasso naslikal svoje največje 
delo. Gernika je tudi eden izmed štirih svetih krajev, kjer 
so španski monarhi prisegali, da bodo spoštovali pravice 
Baskov. Sprehod po mestu, ogled hrasta, pod katerim so 
potekala zasedanja in ogled ene izmed kopij Picassove 
Guernice. Nato se bomo peljali ob divji in razčlenjeni 
kantabrijski obali s številnimi zalivi in vasicami. Postanek 
za ogled ene najbolj slikovitih in največkrat fotografiranih 

točk severne Španije: otočka Gaztelugatxe, na katerem 
stoji samoten samostan San Juan in do katerega vodi 
eno najlepših svetovnih stopnišč na prostem. Ustavili se 
bomo tudi v ribiški vasici Bermeo, ki se ponaša z več kot 
75% vseh svetovnih ribiških ladij namenjenih lovu tune. 
Povratek v Bilbao. Večerjali bomo v eni izmed tipičnih 
baskovskih restavracij. Nočitev. 
 

OKUŠANJE BASKIJE

 4 DNI

20 ŠPANIJA: OKUŠANJE BASKIJE
LJUBLJANA – BENETKE – BILBAO – GERNIKA – GAZTELUGATXE – SAN SEBASTIAN
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3. DAN: BILBAO - BURGOS IN VINSKA 

POKRAJINA LA RIOJA-BILBAO

Vožnja v Burgos in ogled mesta, zgodovinskega 
središča Kastilje in Leon na romarski poti v Santiago de 
Compostela. Mesto se ponaša z veličastno katedralo 
pod Unescovo zaščito, ki sodi med najlepše primere 
španske gotske arhitekture. Je tudi rojstni kraj znanega 
španskega junaka El Cid - a. Pokrajina Nadaljevanje 
vožnje v Riojo po najboljših rdečih vinih v Španiji, 
izvažajo pa jih po celem svetu. Najprej do mesteca Santo 
Domingo de la Calzada, ki slovi kot najpomembnejša 
postaja romarjev, namenjenih v Kampostelo, mimo 
utrjene vasice Laguardia, za katero so značilne majhne 
vinske kleti in sušene paprike, ki visijo z balkonov, do 
vinske prestolnice, mesteca Haro ob reki Ebro. Ogled 
vinske kleti Marques de Riscal, ki jo je drzno zasnoval 
arhitekt. Gehry s pokušnjo regionalnih vin ter prigrizkom. 
Marques de Riscal ni samo klet, pač pa tudi butični hotel, 
spa center in klet, kjer organizirajo različne dogodke 
(poroke, modne revije …). Povratek v Bilbao, večerja in 
nočitev.

4. DAN: BILBAO –SAN SEBASTIAN-

BENETKE

Dan bo namenjen obisku San Sebastiana, za mnoge 
najlepšega mesta Baskije, ki se nahaja ob zaokroženem 
zalivu, prav na sredini pa leži otoček Santa Clara. 
Sprehod mimo glavnih mestnih zanimivosti: skulpture 
Peine del Vento, čudovite plaže Concha, palače Miramar. 
Sprehodili se bomo tudi po starem delu Casco Viejo. Po 
želji vzpon na trdnjavo nad mestom, od koder se ponuja 
čudovit razgled. Posebnost San Sebastiána je odlična 
hrana – v barih strežejo raznovrstne pinchose, obložene 
kruhke in morsko hrano. V popoldanskem času vožnja 
na letališče in polet v Benetke.
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SLIKOVITA ČEŠKA

 3 DNI

1. DAN: SLOVENIJA - ČEŠKI KRUMLOV 

- ČEŠKE BUDEJOVICE - PRAGA

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja skozi Avstrijo na 
Češko. Prvi daljši postanek v mestecu Češki Krumlov , 
ki se ponaša z lepim srednjeveškim jedrom, ki je tudi na 
UNESCO - vi listi svetovne kulturne dediščine. Sprehod 
skozi mesto in nadaljevanje do Čeških Budejovic, kjer 
je doma slovita pivovarna Budvar, s svetovno znanim 
pivom Budweiser.  Sprehodili se bomo do glavnega 
mestnega trga, nato pa si ogledali pivovarno, kjer 
nam bodo predstavili postopek proizvodnje in nam v 
pokušino ponudili pivo. Pozno popoldne prihod v Prago, 
nastanitev v hotelu in nočitev.

2. DAN: PRAGA

Ogled praških znamenitosti. Najprej se bomo odpravili 
na Hradčane, staro grajsko četrt z mnogimi zgodovinsko 
pomembnimi zgradbami. Sprehodili se bomo mimo 
zakladnice Lorete na največji grajski kompleks na svetu, 
znameniti Praški grad, kjer se nahajata Zlata ulička in 
najmogočnejša cerkev v državi, katedrala svetega Vida, 
Vaclava in Vojteha. Nato se bomo spustili do Vltave in 
nadaljevali preko Male strani na kamniti Karlov most, ki 
ga krasi 30 baročnih kipov. Sledi nekaj prostega časa. 
Povratek v hotel, zvečer pa bomo obiskali eno izmed 
tipičnih praških pivnic in uživali ob knedličkih in pivu. 

3. DAN: PRAGA - SLOVENIJA

Dopoldanske oglede bomo pričeli pri mojstrovini našega 
Jožeta Plečnika, cerkvi svetega srca Jezusovega, 
nato pa obiskali judovsko četrt z najbolje ohranjenim 
pokopališčem, na katerem je kar 12. 000 nagrobnih 
kamnov. Sledi obisk Staromestnega trga, srca stare 
Prage. Postanek pred staro mestno hišo, kjer bomo 
na astronomski uri opazovali mimohod apostolov in 
spoznali Karlovo univerzo, najstarejšo v srednji Evropi. 
Nadaljevali bomo na vedno živahni Vaclavski trg, kjer bo 
prosti čas za sprehode ali pokušino dobrega češkega 
piva v enem od lokalov. Priporočamo mini križarjenje 
s kosilom po reki Vltavi, med katerim bomo lahko 
občudovali elegantne mostove, rečne otoke in pravljično 
lepe stavbe na obrežju. V popoldanskih urah povratek 
proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih urah.

22 ČEŠKA: SLIKOVITA ČEŠKA
LJUBLJANA – ČEŠKI KRUMLOV – ČEŠKE BUDEJOVICE – PRAGA
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Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah. Vožnja proti Hrvaški. 
Naš cilj je naravni park Žumberak – Samoborsko gorje. 
Gre za zaščiten hrvaški del Gorjancev, ki obsega 333 
km2 tudi Samoborsko gorovje.

Ob 10. uri se bomo podali po 4,2 km dolgi knežji poti. V 
dvournem sprehodu bomo spoznali bogato zgodovino 
Budinjaka. Na poti si bomo ogledali tudi dve arheološki 
nahajališči – zgodnje železnodobno v Budinjaku in 
rimsko v Bratelji.

Po sprehodu se bomo priključili kulinaričnem dogodku 
Tisočletja kulinarike. Razdelili se bomo v skupine 
in se učili pripravljanja hrane po prazgodovinskih, 
starorimskih, srednjeveških in tradicionalnih hrvaško-
gorjanskih receptih. Pomemben del sestavin starodavnih 
receptov so predstavljala zelišča, ki rastejo na pobočju 
hrvaških Gorjancev, zato jih bomo uporabili tudi mi. Del 
jedi bomo spekli v glinenih loncih, ki so jih na delavnicah 
naredili obiskovalci parka.

Sledi pojedina jedi, kjer bomo lahko ocenili svoje 
kuharske spretnosti in starodavne recepte.

Vožnja proti domu in povratek v Ljubljano v poznih 
večernih urah. 

TISOČLETJA ZGODOVINE IN 
KULINARIKE V ŽUMBERAKU

Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah proti Hrvaški.

Ustavili se bomo v mestu Trakošćan. Obiskali bomo 
dvorec Trakošćan, ki je bil zgrajen v 13. stoletju. Legenda 
pravi, da je dvorec dobil ime po Tračanskih vojnih silah, 
ki so bile na tem območju v antiki. Druga legenda pa 
poimenovanje pripisuje vitezom Drachenstein, ki so v 
zgodnje srednjem veku bdeli nad regijo. V dvorcu bomo 
videli bogato zbirko orožja, knjig in slik. Ogledali si bomo 
grajsko kuhinjo in ječo ter se sprehodili po grajskem 
parku. Nekaj prostega časa za nakup spominkov.

Sledi vožnja do mesta Krapina. Svetovno slavo mu je 
prineslo odkritje ostankov neandertalcev leta 1899. 
Obiskali bomo Muzej Krapinskega neandertalca, ki velja 
za enega najboljših v državi. Njegova posebnost je 
unikatna arhitektura in pa multivizijska predstavitev. Po 
končanem ogledu muzeja se bomo na kratko sprehodili 
skozi mesto.

Nato se bomo odpravili do Varaždina. Sprehodili se 
bomo po mestnem jedru iz časa baroka. Ogledali si 
bomo zunanjost trdnjave Stari grad, Mestne hiše in 
palač. Nekaj prostega časa za samostojen ogled.

Vožnja proti Sloveniji. Povratek v Ljubljano v večernih 
urah. 

SPOZNAVANJE HRVAŠKE 
ZGODOVINE

 1 DAN  1 DAN
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HRVAŠKA: SPOZNAVANJE HRVAŠKE ZGODOVINE
LJUBLJANA – TRAKOŠĆAN – KRAPINA – VARAŽDIN
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