PTUJ, ORMOŽ, JERUZALEM, VELIKA NEDELJA
19. - 21. 11. 2021

1. dan: Odhod iz Ljubljane (hala Tivoli) ob 9h. Vožnja proti Ptuju in po prihodu obisk Ptujskega gradu. Grajski
grič je poseljen že od 5. tisočletja pred n. št.. Prebivalci antične Petovione so na njem postavili trdnjavo in
svetišča, v zgodnjem srednjem veku je bilo tu slovansko grobišče. Po ogledu prevoz do hotela in nastanitev v
Grand Hotelu Primus v izbranih sobah. Prosti čas za kopanje, savno... večerja in prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku nas čaka izlet, poln novih spoznanj in doživetij. Obiskali bomo Ormož in si ga ogledali z
lokalnim vodnikom, nato Ormoški grad, kjer se danes nahajajo tapiserije Marija Preglja, grajski kino in več
razstav: Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča, Ormož v času Karađorđevičeve in Titove Jugoslavije, Zbirka Marka
Sluge in arheološka razstava Med Dravo in Muro. Nadaljevanje vožnje do zidanice Malek (ob 13h). Več kot 350
let stara zgradba, ki je nekoč služila kot kmetija za predelavo grozdja in vina, ima danes na stežaj odprta vrata
za obiskovalce. Pričakujemo lahko vznemirljivo zgodbo, izvrstna vina in tradicionalne jedi iz regije.
Nadaljevanje vožnje preko Jeruzalema do Košarkine hiše na Kogu (ob 15h). Nekaj zgodovine kraja in okolice je
ujete v čudovito obnovljenem podeželskem dvorcu – Košarkini hiši, ki stoji v samem središču kraja. Skupaj s
cerkvijo in staro šolo predstavlja čudovito kogovsko veduto. Košarkina hiša ima bogato zgodovino, predani
domačini in društva pa skrbijo, da hiša in kraj ostajata živa in urejena. Vožnja preko Velike Nedelje, kjer se
bomo ustavili pred župnijsko cerkvijo sv. Trojice. Na vzhodnem koncu cerkvene ladje je zvonik iz leta 1674 s
polkrožno romansko apsido. Apsida z romanskim oknom je del stare cerkve iz 12. stoletja. Nad streho apside
je ohranjena kamnita obrazna plastika iz prve polovice 13. stoletja. Povratek v hotel Primus in prosti čas do
večerje, prenočevanje.
3. dan: Zajtrk ter prosti čas za razvajanje v ekskluzivnih termalnih bazenih, svetu savn, spa in wellness centru,
termalnem parku. Odhod iz hotela in vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v pozno popoldanskih urah.
Cena:

299 € (pri minimalnem številu 15 oseb)

oz. 269 €

(pri min. št. 25 oseb)

Cena vključuje: prevoz z avtobusom na omenjenjih relacijah, nastanitev v dvoposteljnih sobah s poplenzionom
v Grand Hotelu Primus 4*, uporaba termalnih bazenov, sveta savn, spa in wellness centra, termalnega parka,
našega spremljevalca vse tri dni, oglede z lokalnimi vodniki, stroške rezervacij, organizacije, cestnin, DDV.
Cena ne vključuje: voden ogled in vstopnina v Ptujski in Ormoški grad (cena je odvisna od števila oseb v
skupini), pijača dobrodošlice, degustacija 5 vrst vin + 1 predikat + 3 vrste lokalnih prigrizkov na zidanici Malek
25 €, voden ogled po Košarkini hiši + 1 kozarec vina 3,50 €, morebitnih dodatnih stroškov, doplačila za
enoposteljno sobo 70 €.
V primeru, da bo prijav manj, bo prevoz s kombijem in cena temu primerno prilagojena.
PLAČILO HOTELSKIH STORITEV BO MOŽNO UREDITI S TURISTIČNIMI BONI!

ROK ZA PRIJAVE do zasedenosti prostih mest.
Ob prijavi potrebujemo ime in priimek, naslov, e-naslov, rojstni datum, številko mobilnega telefona.
Po prijeti prijavi vam bomo poslali račun z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo.
Splošni plačilni pogoji so sestavni del programa in jih dobite na naši spletni strani.

VAŠIH PRIJAV BOMO ZELO VESELI!

VSI UDELEŽENCI MORAJO IZPOLNJEVATI POGOJ PCT!

