
Koroški dan
Gmajtni bomo vašega 
obiska !

Celodnevni izlet po Koroški 
za skupine

Gostinski ponudniki
Koroška ima dobro »košto«. 
Prepričajte se sami in 
se na izletu pustite 
razvajati.

HOTEL KOROŠICA

TURISTIČNA KMETIJA JEGLIJENK

V zelenem objemu narave. Gospodinja na-
daljuje tradicijo koroške 
kuhinje in tako vse jedi
pripravlja po starih, 
tradicionalnih receptih. 
Njihova posebnost je 
domač kruh iz krušne 
peči ter pestra ponudba suhomesnatih
izdelkov. Pestrost okusov pa dopolni šilček
žganja ali bokal mošta.

GOSTILNA BRANČURNIK

Ne zmore vsega vsak sam! Pri Brančurniku vam 
svetujejo glede hrane 
in pripravijo prostor po 
vaših željah (ozvočenje, 
možnost priprave pro-
jekcij, igralni kotiček, 
plesišče,...). Da bi bila 
vaša  izkušnja čim boljša, je gostilna ločena 
na več prostorov: točilnico, malo in veliko 
dvorano ter posebne sobe.

GOSTILNA HOBER

Gostoljubnost in tradicija v kombinaciji z iz-
jemno lepo okolico. 
Pravi raj za ljubitelje 
dobre hrane. Odlič-
no ponudbo neneh-
no prilagajajo novim 
trendom in zahtevam. Postrežejo vam le z 
najboljšim.

TURISTIČNA KMETIJA
ROTOvNIK-PLESNIK

Gostilna in kmetija z več kot 100 letno tradicijo, 
kjer danes živi že šesta gen-
eracija Rotovnikovih. Odli-
kujejo jih izvirne domače 
jedi. Prisegajo na sezonsko 
hrano in koroško kuhinjo. 
Goste razvajajo z zdravo 
hrano, pridelano na ekološki način.

GOSTILNA IN PICERIJA KREBS

Odlična lokacija sredi Mežice s parkiriščem za 
avtobuse. Gostilna prijaz-
nih ljudi, kjer vam v pri-
jetnem ambientu post-
režejo s pestrim izborom 
hrane in pijače. Vedno so 
pripravljeni prisluhniti in 
ustreči željam in potrebam svojih gostov.

Rezervacije in informacije:
Kareta Turizem d.o.o. 
Trg svobode 20 
2390 Ravne na Koroškem 
T: 02 62 00 812 
M: 031 721 784  
E: kareta@narda.si
W: www.narda.si/turisticnaagencija

Najlepša doživetja,
po čudoviti ceni!

V bogati kulinarični ponubi odkrijete     znameni-
tosti koroške regije. 
Restavracija hotela vas bo 
popeljala na pravo gurman-
sko potovanje.  Zagotovljen 
užitek v okusni in zdravi 
hrani, pripravljeni po tradicionalnih receptih. 



Za začetek obiščete eno izmed najbolj 
obiskanih zasebnih galerij v Sloveniji, 
ki je last edinega evropska medičarja in 
svečarja s tradicijo iz leta 1757. vsa znan-
ja in spretnosti se iz roda v rod prenašajo 
na sedaj že deveto generacijo. Zgodbe 
mojstra Hrabroslava so kot »živa knjiga« 
in vas bodo popeljale v srednjeveško 
preteklost, pripovedovanje resničnih 
družinskih zgodb in skrivnosti pa do 
smeha, začudenja in spoštovanja. 

Program vodenega ogleda:
• Sprejem in predstavitev obrti in številnih 
družinskih zgodb 
• Degustacija prvovrstnih domačih 
bon-bonov, več vrst nagrajenih ekoloških 
medenjakov, brezalkoholne staroslovanske 
pijače - OL, medenega žganja in po želji tudi 
medenega vina.
• Sledi prikaz izdelovanja pravih voščenih 
sveč, medenjakov, lectarskih izdelkov,..
• Obisk prodajalne, v kateri je možen tudi 
nakup izdelkov.

Sledi obisk PODZEMLJA PECE, kamor se 
boste popeljali s pravim rudarskim vla-
kom in globoko v osrčju Pece spoznali 
skrivnosti rudarskega dela. Po ogle-
du rudnika si boste ogledali muzejsko 
zbirko in zbirko mineralov ter spoznali, 
kako so nekdaj živeli rudarji.

Po končanem ogledu se lahko okrepčate v 
info centru, kupite spominke in si v avtentič-
nem okolju ogledate kovaško delavnico  ter  
se sprehodite po doživljajskemu parku, kjer 
se boste srečali s Kraljem Matjažem ali preiz-
kusili svoje plezalne veščine.

Koroški dan
Cena: 19,90 € min. 20 os.

Cena vsebuje: vse oglede in vstopnine 
ter degustacije po programu v Hiši   
mojstrovin Perger, Podzemlju Pece in 
na kmetiji Klančnik.

Doplačila: lokalni vodnik (80 € na dan 
na skupino), avtobusni prevoz, kosilo, 
dodatne degustacije, dodatni ogledi.

Na koncu vas čakajo doživetja na kmetiji
KLANČNIK: Pokušini domačih salam in 
jogurta ob lovskih zgodbah bo sledila 
degustacija koroškega jabolčnega vina. 

V stari velbani kleti boste lahko okušali kmečke 
dobrote in prisluhnili prijetni predstavitvi živl-
jenja in dela na kmetiji. S turističnim vlakom 
se boste popeljali na ogled gojene divjadi. 
Na pol poti si boste v pristnem okolju lesene 
koče ogledali biološko učilnico. Ob vrnitvi na 
kmetijo si boste po želji lahko ogledali tudi 
goveji hlev. Možnost nakupa kmečih dobrot 
na kmečki tržnici. Veseli in zadovoljni boste 
zaključili Koroški dan.

Zaključek na kmetiji

Obisk podzemlja

Edinstven začetek


