ŠMARTNO PRI LITIJI – BOGENŠPERK –
STIČNA – RIBNICA – TURJAK
DATUM POTOVANJA : 5.11.2022
Zjutraj – predvidoma ob 07.00 uri - odhod avtobusa iz CELJA, Glazija in Mercator center nato
vožnja v ŠMARTNO PRI LITIJI. Spotoma kavica. V Šmartnem si ogledamo eno najlepših opečnatih
cerkva na Slovenskem, zanimivo novogotsko mojstrovino graškega arhitekta Wagnerja – CERKEV
SV. MARTINA. Zatem pa kratko vijuganje skozi Posavske hribe do Valvasorjeva gradu
BOGENŠPERK. Ogled slikovitega gradu, ki je bil v lasti slovitega J.V. Valvasorja. V njem je
predstavljeno delo znanega literata in polihistorja. Nato nadaljevanje potovanja do
cistercijanskega samostana STIČNA. Ogled MUZEJA KRŠČANSTVA in stiške BAZILIKE. Zatem pa
zanimiva vožnja mimo MULJAVE preko gozdov ILOVE GORE in kraške doline DOBREPOLJE v
Ribniško dolino vse do RIBNICE, kjer si ogledamo središče kraja in znano ŠKRABČEVO HIŠO. Po
ogledu vožnja do gradu TURJAK. Foto postanek ali pa enourni ogled. Nato pa prihod do gostišča
na obrobju Ljubljane, zaključna večerja z glasbo in povratek v Celje.
CENA POTOVANJA ZA OSEBO JE: 74.- eur/minimum 45 oseb , 88.- eur/minimum 35 oseb ,

za člane DMSBZT Celje je cena 30eur.
V CENI POTOVANJA JE ZAJETO: prevoz z turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, ogled
cerkve v Šmartnem, gradu Bogenšperk, Muzeja Krščanstva in stiške bazilike, Škrabčeve hiše, grad
Turjak, večerja in glasba, DDV, vodstvo in organizacija potovanja.
Minimum potnikov za omenjeno potovanje in ceno je 45 ali 35 oseb ! DDV je že vključen v ceno !
V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene, če
pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo
na ceno potovanja in v skladu z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če
se ne prijavi najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja.
Splošni pogoji in navodila za potovanje so vam na voljo ob prijavi.
Vljudno vabljeni
Predsednica DMSBZT Celje
Kordiš Tomislava ,Celje, 4.8.2022
PRIJAVE IN INFORMACIJE:
KOMPTUR CELJE/SVET POTOVANJ
TEL: (+386) (0)3 4900125 FAX: +386 (0) 3 4900127, GSM : + 386 51 336 090
E-MAIL : komptur.info@siol.net, NASLOV: GLAVNI TRG 9, 3000 CELJE, SLOVENIJA
MATIČNA ŠTEVILKA : 5645395, DAVČNA ŠTEVILKA : 21449686

