Koroški dan
Celodnevni izlet na Koroško z oglednimi točkami:
 Obisk galerije znanega svečarja in medičarja z degustacijo
 Obisk muzejskega rudnika z vlakcem in voden ogled po rovih
 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 podali na dogodivščino po čudoviti deželi Koroški.
Najprej obiščete eno izmed najbolj obiskanih zasebnih galerij v Sloveniji, ki je last
edinega evropska medičarja in svečarja s tradicijo iz leta 1757. Vsa znanja in spretnosti
se iz roda v rod prenašajo na sedaj že deveto generacijo. Zgodbe mojstra Hrabroslava
so kot »živa knjiga« in vas bodo popeljale v srednjeveško preteklost, pripovedovanje
resničnih družinskih zgodb in skrivnosti pa do smeha, začudenja in spoštovanja.
Poskusite lahko prvovrstne domače bonbone, več vrst nagrajenih ekoloških
medenjakov, medeno žganje in po želji tudi medeno vino. Sledi prikaz izdelovanja
pravih voščenih sveč, medenjakov, lectarskih izdelkov. Na koncu obisk prodajalne, v
kateri je možen tudi nakup izdelkov.
Potem 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.
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: 24,90 €/osebo; (pri minimalno 40 osebah)
Cena vključuje: zunanje oglede in vstopnine po programu, obisk medičarja in
degustacija, ogled kmetije in vožnja z vlakcem ter degustacija, ogled muzejskega
rudnika z vlakcem, organizacijo in vodenje izleta z vodnikom, zavarovanje potnikov
na izletu.
Doplačila: dodatne vstopnine, kosilo, prevoz s turističnim avtobusom.

