TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNICA
Vrbanska cesta 101
2351 Kamnica
Kamnica, 29. 4. 2019

VABILO

Spoštovani člani TD in dragi prijatelji!
Vabimo vas na strokovno ekskurzijo po Koroški v soboto, 25. maja 2019. Med
različnimi ponudbami smo se odločili za agencijo Sajko, ki za naše društvo vedno
pripravi posebno ponudbo. Program si lahko ogledate na drugi strani dopisa.
Cena izleta je 45 EUR, razliko pokrije Turistično društvo. Poskrbljeno bo za toplo
malico, enkrat v dopoldanskem času ter enkrat na splavu na Dravi.
Ker smo vezani na agencijo, sprejemamo prijave do zasedbe prostih mest, oz. do
13. maja v okrepčevalnici Hram. Telefon: 02 6231 621, mobi 031 722 512, Rajšp
Jože.
Če morda še niste poravnali članarine za letošnje leto, jo lahko poravnate na
avtobusu. Čaka pa vas tudi zanimiv srečelov.
Veselimo se srečanja z vami!
Predsednik TD Kamnica
Rajšp Jože

KOROŠKA in SPLAVARJENJE
Program:
Odhod iz avtobusne postaje pri pošti v Kamnici ob 7:00. Vožnja v smeri
Slovenskih Konjic, Vitanja ter po Mislinjski dolini do Slovenj Gradca. Krajši
ogled mestnega središča: grad Rotenturn, Glavni trg, Koroški muzej... Sledi
obisk HIŠE MOJSTROVIN PERGER 1757, medičarja in svečarja s tradicijo že
od sredine 18. stoletja. Ogled izdelave lectovih src in drugih izdelkov iz lecta,
voščenih sveč, pokušina domačih bonbonov brez konzervansov in umetnih
barvil. Možnost nakupa. Nadaljujemo do Kotelj, kjer obiščemo PREŽIHOVO
BAJTO, v kateri si ogledamo spominski muzej Prežihovega Voranca. Vožnja
preko Dravograda po dolini reke Drave. Vkrcali se bomo na DRAVSKI FLOSsplav, s kakršnimi so nekoč tovorili les po Dravi. Med plovbo nam bodo
postregli z aperitivom, flosarsko kavo, flosarsko malico; golažem s polento,….
Zabavali nas bodo flosarji, flosarske frajle in muzikani. Popoldne še postanek
pri „Ekološki kapelici“. Nazadnje obiščemo MITNINSKO POSTAJO in
srednjeveško tržnico na Muti. S stražarjem boste morali „barantati“ o plačilu
mitnine, spoznali boste zgodovino in etnološke posebnosti bližnje okolice, si
skovali lasten kovanec... Proti večeru povratek domov.

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, splavarjenje po reki Dravi
(vključuje dobrodošlici s kruhom soljo in žganjem, flosarsko kavo, flosarsko malico in
animacijski program), oglede po programu, cestnine, vodenje in organizacijo.
Vključeni vstopnini: za Prežihovo bajto in mitninsko postajo.

Kapacitete na splavih so omejene. Ponudba je izvedljiva do zasedbe kapacitet.

