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PO GORENJSKEM  

 

   

PROGRAM IZLETA 

  
Odhod avtobusa v jutranjih urah. Vožnja mimo Kranja na Gorenjsko. Prvi postanek bomo naredili v znanem 
božjepotnem središču BREZJE. Vas se omenja že l. 1350, današnja bazilika Marije Pomagaj pa je nastajala 

postopno. Layerjeva slika čudodelne Marije z otrokom, pa je razlog, da je Brezje postalo po l. 1863 eden najbolj 
obiskanih romarskih krajev na Slovenskem. Daljši postanek za ogled in jutranjo kavico.  

Pot po Gorenjski bomo nadaljevali do KROPE, nekdanjega železarskega naselja, kjer se najstarejša talilna peč 
omenja že v 13. stoletju. Tu so okrog 500 let kovali žeblje v t.i. vigenjcih. Danes pa je tod zelo pomembno 

umetno kovaštvo. Vse to si bomo ogledali v KOVAŠKEM MUZEJU z zbirkami orodja, izdelkov, maket in pisnih 
dokumentov. Prikaz ročnega izdelovanja žebljev si bomo v živo ogledali v še ohranjenem VIGENJCU.    

V baročni graščini v Radovljici je ČEBELARSKI MUZEJ, ki predstavlja bogato tradicijo slovenskega čebelarstva, ki 
je v 18. in 19. stol. pomenilo pomembno kmetijsko panogo. Ogled tehničnega in likovnega dela muzeja 

(panjske končnice) ter biološke sobe.   
Nadaljevanje vožnje do KRANJSKE GORE, priznanega gorskega letovišča, ki ponuja obilo možnosti za šport in 

rekreacijo. Vožnja mimo Zelencev v PLANICO, kjer očara popolnoma obnovljen nordijski center. Ogled 
»velikanke«, Blovdkove skakalnice, muzeja, ...   

Izlet bomo zaključili še z dobro večerjo, kjer bo priložnost za prijetno druženje. Domov se bomo vračali v 
večernih urah, odvisno od razpoloženja.  

OPOMBA: možnost spremembe programa: namesto Kovaškega muzeja ali Čebelarskega muzeja  lahko obiščete Avsenikov 

muzej v Begunjah,  namesto Planice pa ogled  BLEJSKEGA VINTGARJA (vstopnina doplačilo), 1600 m dolge in 150 m globoke 

koritaste soteske, skozi katero se prebija reka Radovna. Obisk BLEDA - razpoznavni znak mesta so otok na jezeru in pletne, 

ki vozijo po jezeru, grad na skalni pečini in ne nazadnje priznane blejske kremne rezine.  
  

CENA IZLETA: 48 €/OSEBO  - min. 45 oseb 

                         54 €/OSEBO – min. 35 oseb 

  
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na opisani relaciji (1 voznik), oglede po programu z vstopnino za Kovaški 

muzej vključno s prikazom kovanja žebljev, vstopnino za Čebelarski muzej, večerjo, nezgodno zavarovanje, 
organizacijo in vodenje izleta.  

  
DOPLAČILA: storitve, ki niso navedene v programu.  

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del tega programa in so vam na voljo v vseh naših poslovalnicah.  

   

»Vi samo uživajte!  

Mi vaša potepanja jemljemo resno!«  
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