»VELENJE IMA KROMPIR« - 3 dni
1. do 3. september 2017
1. DAN
Odpravili se bomo na voden sprehod po modernem mestnem središču in spoznali edinstveno zgodbo o nastanku
najmlajšega slovenskega mesta ter glavne znamenitosti, med katere sodi tudi Titov trg z najvišjim spomenikom Tita
na svetu. Podali se bomo do novo prenovljene in večkrat nagrajene promenade, kjer se bo odvijala kulinarična
tržnica – Promenada okusov. Svoje brbončice boste lahko razvajali s kulinaričnimi dobrotami lokalnih ponudnikov.
2. DAN
V dopoldanskem času se bomo odpravili v Vinsko goro, na ogled Grilove domačije s črno kuhinjo ali pa se s pletno
podali na odkrivanje potopljene vasi Velenjskega jezera. Preostanek dneva bomo preživeli v neposredni bližini
Velenjske plaže, kjer se bo odvijal 17. Svetovni festival praženega krompirja. Pokušali bomo krompir, se zabavali,
mogoča pa bo tudi udeležba na tematskih delavnicah. Možno doplačilo za večerjo v eni izmed lokalnih restavracij.
3. DAN
Odkrivali bomo skrite kotičke bližnjega mesta svetlobe – Šoštanja. Prisluhnili bomo zgodbi mesta, ki ga je zaznamovala bogata
zgodovina. Na Kavčnikovi domačiji v Zavodnjah bomo podoživeli čase naših prednikov. Ogledali si bomo biser kmečke
arhitekture na Slovenskem - najjužnejšo ohranjeno alpsko dimnico v evropskem prostoru. Na poti v dolino se bomo ustavili na
kosilu v domači gostilni. Okrepčani se bomo odpravili še do lokalne butične pivovarne, kjer se bomo seznanili s pridelavo piva, ki
ga bomo seveda tudi poizkusili.

Program vključuje:
voden sprehod po modernem mestnem središču
razvajanje brbončic na kulinarični tržnici - Promenadi okusov
(hrana in pijača nista vključeni - mini prigrizek 3 EUR, maksi prigrizek 5 EUR)

nočitev v izbranem tipu namestitve
ogled Grilove domačije ali vožnjo s pletno
obisk Svetovnega festivala praženega krompirja
voden sprehod po Šoštanju
obisk Kavčnikove domačije
kosilo
obisk lokalne butične pivovarne LOKO LOKO

CENA, če spim v:
Hotelu Paka 4*: že od 124 EUR/osebo
Hotelu Razgoršek 3*: že od 104 EUR/osebo
Camping Jezero Velenje – mobilna hišica za 4 osebe: že od 71 EUR/osebo
Število oseb: 15

»VELENJE IMA KROMPIR« - 3 dni
1. do 3. september 2017

Cena vključuje: voden sprehod po Velenju, nočitev v izbranem tipu namestitve v dvoposteljni sobi ali mobilni hišici za 4 osebe, ogled Grilove domačije ali vožnjo s
pletno, voden sprehod po Šoštanju, ogled Kavčnikove domačije, kosilo, obisk butične pivovarne LOKO LOKO in organizacijo programa.
Možna doplačila: večerja v eni od lokalnih restavracij (10 – 15 EUR/osebo)
Obvezno doplačilo: enoposteljna soba
Cena ne vključuje prevoza.

Cena je informativna in velja ob nakupu paketa in velja do zasedenosti kapacitet. TT ni vključena v ceno. Končno čiščenje ni vključeno v ceno (namestitev v kampu). V primeru namestitve v
hotelu je vključen zajtrk. Cena se lahko spremeni glede na število in želje gostov. DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 94. člena ZDDV-1. Za zagotavljanje vseh storitev po programu je
potrebna predhodna rezervacija. V primeru slabega vremena kulinarična tržnica odpade. Cena je prirejena za 15 oseb in se lahko spremeni glede na velikost skupine. Pridržujemo si pravico
do spremembe cen in programa.
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