
 

NARDA- Kareta Turizem 
Rezervacije in informacije: Trg svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem,  

Tel: 02 62 00 812 ; 041 383 876 ; e-mail: kareta@narda.si 

Splošni in plačilni pogoji: www.narda.si ; 

Splošni in plačilni pogoji so del naše ponudbe in so objavljeni na naši spletni strani www.narda.si/turisticnaagencija. Cene so izračunane na osnovi 
cen izvajalcev na dan 1.3.2012, pridržujemo si pravico spremembe cen zaradi sprememb izvajalcev, kolikor se te spremenijo za več kot 10%. 
Vsak potnik se lahko zavaruje zaradi možne odpovedi v primeru dokumentirane višje sile, tako da ob prijavi plača odstopnino v višini 5€/os. Ob 
predložitvi veljavnega potrdila vrnemo vsa plačila razen odstopnine. 

Na izlet k dolenjskim  čebelarjem in 

na kmetijo zdravilnih rastlin 

Datum izleta: petek, 20.7. 

ODHODI iz: Prevalje postaja 5.45 uri, Ravne  (postaja) ob 6. uri    

( želji skupine še iz Mežice ob 5.30 uri) 

 

PROGRAM:  

Jutranji odhod iz Prevalj in vožnja proti Ljubljani z postankom za 

kavico, kjer zavijemo na Dolenjsko. Sprejel nas bo prijazni čebelar 

Alojz, ki se s čebelarstvom ukvarja že 30 let. Po aperitivu nam bo 

razkazal svoj čebelarski muzej,ki je po njegovih besedah eden 

izmed  največjih v Sloveniji, »da ga ni takega daleč naokrog«. 

Medene  produkte je na koncu ogleda možno kupiti. 

Ker ima čebelar čebelnjake na stalnih lokacijah na več stojiščih na območju Dolenjske in suhe 

krajine se skupaj z gospodom zapeljemo do čebeljih stojišč ob izviru reke Krke. Sledi 

ogled stojišča in strokovna razlaga s strani gospoda Alojza. Čebelar ima več kot 700 

panjev različnih tipov, pretežno z AŽ-jev. Če bo čas dopuščal si je možno ogledati tudi izvir 

reke Krke.   Sledi vožnja do gostišča in kosilo. 

Ob reki Krki potujemo naprej po lepi pokrajini do zeliščarske kmetije Plavice, kjer boste 

izvedeli veliko novega o zdravilnih in medonosnih rastlinah. Program vsebuje sprejem z 

obrazložitvijo delovanja kmetije, ogled parka z več kot 400 zdravilnimi rastlinami. 

Gospod Jože bo predstavil medonosne rastline. Ogledali si bomo tudi 10 panjev, ki jih ima, 

možno pa si bo ogledati tudi večji čebelnjak v bližini. 

Potem se zapeljemo naprej do vasice Mirna, kjer stoji kapelica v kateri je pokopan 

zaslužen čebelar, Peter Pavel Glavar. Peter Pavel Glavar je s svojimi razsvetljenskimi spisi 

o čebelah  pospeševal gospodarstvo in poučeval kmete. Bil je lastnik gradu Lanšprež. Ogled 

kapele in  predstavitev Petera Pavla Glavarja in njegovega pomena za slovensko 

čebelarstvo. V kapeli se po želji  sveta maša. 

Čisto na koncu pa še malce druženja, dobre pijače in jedače, ko bomo na bližnjem travniku 

priredili manjši piknik.  Vrnitev domov v  poznih večernih urah. 
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CENA:  pri  najmanj 40 udeležencih je:   45 € /osebo 

  pri najmanj  50 udeležencih je:  40 €/osebo 

  pri  najmanj 55 udeležencih je:   39 €/osebo 

 

CENA VKLJUČUJE: 

 avtobusni prevoz, cestnine in ostale pristojbine,  

 vstopnine in oglede po programu,  

 obilno domače kosilo, piknik na koncu s pijačo in pečenimi dobrotami 

 spremstvo vodnika(ce ) z licenco, organizacijo potovanja in osnovno nezgodno 

zavarovanje na izletu 

DOPLAČILA: pijača pri kosilu 

OKVIRNI TERMINSKI PLAN  

5.30 do 6.00 odhod iz Koroške 

9.00 čebelar ,11.30 izvir Krke, stojišče 

12.00- 13.30  kosilo  

14.30- 16.00 kmetija Plavica 

16.45-17.30 kapelica, maša  

18.00-21.00 piknik   

24.00 prihod domov.    

 

       Avtor programa  

      Nina Knez – agencija NARDA –Kareta Turizem 


