
 

 

Knapovska Koroška   

 

Celodnevni izlet na Koroško z oglednimi točkami: 

 Obisk muzejskega rudnika z vlakcem in voden ogled po rovih 

 Voden ogled rudarskega kraja Črna 

 Obisk turistične kmetije, vožnja z vlakcem in degustacija 

PROGRAM: 

Jutranji odhod iz vašega kraja in vožnja na Koroško, kjer se srečate z našim vodnikom. 

Skupaj se boste odpravili na dogodivščino po deželi Koroški, najstarejši industrijski 

slovenski regiji.  

Najprej se podate v globine nekdanjega rudnika, kamor se boste popeljali s pravim 

rudarskim vlakom in globoko v osrčju Pece spoznali skrivnosti nekdanjih knapov. Po 

ogledu rudnika si boste ogledali muzejsko zbirko in zbirko mineralov ter spoznali, 

kako so nekdaj živeli rudarji. Po končanem ogledu se lahko okrepčate v info centru, 

kupite spominke in si v avtentičnem okolju ogledate kovaško delavnico ter se 

sprehodite po doživljajskemu parku, kjer se boste srečali s Kraljem Matjažem ali 

preizkusili svoje plezalne veščine. 

Pot rudarske tradicije se je začela v Črni na Koroškem, ki je sedaj bolj znana kot 

olimpijska vas. Tukaj se je rodilo kar sedem olimpijcev. Med drugim tudi znana 

smučarka Tina Maze. Zaradi tega so ustanovili majhno zbirko, ki predstavi vseh sedem 

športnikov. Ogledate si jo lahko za doplačilo. Z našim vodnikom se sprehodite po 

kraju in izveste veliko novega o mali vasi sredi visokih gora, vidite rudarski muzej na 

prostem, Plečnikov spomenik in še mnogo drugega. 

Na kmetiji Klančnik vas pričakuje doživetje življenja na kmetiji. V stari velbani kleti 

boste lahko okušali kmečke dobrote in prisluhnili prijetni predstavitvi življenja in dela 

na kmetiji. S turističnim vlakom se boste popeljali na ogled gojene divjadi. Na pol poti 

si boste v pristnem okolju lesene koče ogledali biološko učilnico. Ob vrnitvi na 

kmetijo si boste po želji lahko ogledali tudi goveji hlev. Možnost nakupa kmečkih 

dobrot na kmečki tržnici.  

Cena:  19,90 €/osebo; (pri minimalno 40 osebah) 

Cena vključuje: zunanje oglede in vstopnine po programu, obisk muzejskega rudnika z 

vlakcem, obisk kmetije in vožnja z vlakcem ter degustacija, organizacijo in vodenje 

izleta z vodnikom, zavarovanje potnikov na izletu. 

Doplačila: dodatne vstopnine, kosilo, prevoz s turističnim avtobusom. 

 


