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1. dan: 
Odhod avtobusa iz Ljubljane proti Celju, kjer bomo naredili prvi postanek. Ustavili se bomo ob 
Šmartinskem jezeru, kjer boste imele čas za sprehod, ter sprostitev ob kavi in rogljičku. Pot 
bomo nadaljevali do Žičke kartuzije, kjer si bomo najprej ogledali nekdanji samostan, nekoč 
dom ˝belih menihov˝. Sledi ogled zeliščne prodajalne ˝Viva Sana˝ v Žički kartuziji, kjer bomo 
spoznali različna zelišča in poskusili 5 vrst zeliščnih napitkov. Nato se bomo okrepčali z joto in 
pot nadaljevali do vinske kleti Zlati Grič, ki se nahaja v osrčju vinogradov. Skozi vodeno 
pokušino bomo spoznali tehnološki proces izdelave in osnovne značilnosti njihovih vin, ki jih 
bo možno tudi kupiti. Po degustaciji se odpravimo v hotel, kjer imate čas za namestitev, ter 
prosti čas ali čas za kopanje. Sledi večerja v hotelu in nočitev.  
 
 

 
 



 
 
 

2. dan: 
Zajtrk v hotelu in vožnja do Rogle, od koder se peš odpravimo do Lovrenških jezer. Lovrenška 
jezera se nahajajo na visokem barju sredi Pohorja med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Gre za 
nezahtevno pot, dolgo 12 km. Manjša jezerca dobivajo vodo le s padavinami in si jih lahko 
ogledamo po z lesom tlakovani stezici, ki nam omogoča, da hodimo po suhem in ne po 
močvirju. Po vrnitvi boste imele še malo časa zase, ki ga lahko izkoristite za obisk 
energijskega parka, adrenalinski spust po Zlodejevem sankališču (doplačilo na mestu), vzpon 
na razgledni stolp, ogled Črnega jezera (20 min lahke hoje), ali pa čas za kavo oz. sprostitev 
ob pijači. Sledi kosilo, po kosilu pa doživetje narave iz nove perspektive, tokrat naravnost 
izmed vrhov pohorskih smrek. Na Rogli je pred kratkim zrasla Pot med krošnjami Pohorje. 
1043 metrov dolga pot se med smrekami vije do 20 metrov visoko, nas vmes navduši z 
adrenalinskimi in poučnimi postajami, nato pa nas za konec ponese na 37 metrov visoki 
stolp, ki ponuja nepozaben pogled po pohorskih gozdovih in v dolino, včasih celo do 
slovenskih Alp in preko meja Slovenije. Po ogledu sledi vrnitev v hotel, prosto za kopanje, 
večerja in nočitev. 

  

3. dan:  
Zajtrk v hotelu. Po zajtrku imate prosto za kopanje, ali zeliščne delavnice na terenu po 
dogovoru. Večerja v hotelu in nočitev.  

4. dan: 
Po zajtrku se odpravimo iz hotela. Zapeljali se bomo do Koblarjevega zaliva, kjer se bomo 
podali na nepozabno doživetje na tradicionalnem splavu. Med vožnjo nam bodo predstavili 
dravsko splavarjenje v preteklosti, ter nas pogostili s flosarskim aperitivom s suhim sadjem, s 
flosarsko malico in pijačo po sistemu ˝popij kolikor želiš˝, ter s tradicionalno flosarsko kavo, 
ki bo skuhana na flosarski kuhinji na splavu, tako kot nekoč. Za veselo razpoloženje ob 
domači glasbi bo poskrbel Splavarski trio, ki bo doživetje popestril s splavarskim krstom. Ob 
prijetnem vzdušju s pomočjo preizkušenih splavarjev bomo pot zaključili v Lentu, ki je bil tudi 
nekoč v zgodovini veliko pristanišče splavov in šajk. Lent je tudi najbolj čaroben in najstarejši 
del mesta Maribor. Pred Hišo Stare trte svoje korenine globoko poganja najstarejša trta na 
svetu, ki je bila priča mnogim zgodbam, ki so se dogajale na obrežju reke Drave. Največji 
pečat so zagotovo pustili splavarji, ki so se v največjem splavarskem pristanu tistega časa  



 
 

okrepčali in naredili zaloge za nadaljnjo plovbo proti Hrvaški in Srbiji. Po prijetnem druženju 
sledi odhod proti Ljubljani, kamor bomo prispeli v popoldanskih urah. 

 

 

  

 

 

 

 

 

CENA: 275€ (ob prijavi 45 oseb) 
 
 
 
 
 

Prijave so možne do 5.6.2021. Prijavijo se lahko vse članice Europa Donna, ki imajo poravnano 
članarino. Možnost plačila na 3 obroke (15.6. , 15.7. , 15.8.2021). 

 
 
 
 
 
 

 
CENA VKLJUČUJE: 
Avtobusni prevoz, vodnik na poti, rogljiček na poti, 3x nočitev s polpenzionom v Vile Terme Zreče****, pijača 
dobrodošlice, neomejen vstop v termalne bazene, 1x vstop v Savna vas, wellnes voucher v znesku 15€ na izbrane 
wellness storitve, vstopnica v samostan in zeliščno lekarno v Žički kartuziji, 2x kosilo, ogled vinske kleti Zlati Grič 
in degustacija 3 vzorcev vin, vodenje na Rogli, vstopnica za Pot med krošnjami, splavarjenje na Dravi z zabavnim 
programom, malico in pijačo, voden ogled mesta Lent, zunanji ogledi po programu, organizacija in DDV. 
 


