
Do Šmartinskega jezera se bomo peljali z majhnimi avtobusi.
Ko prispemo nas čaka kavarna Brkati som, poimenovana po

slavnih ribah, ki plavajo v Šmartinskem jezeru. Tam boste
zagledali tudi prve plaže in kotičke, kjer si lahko ob vodi

oddahnete v hladu sence. Od tam naprej se bomo približali
lesenemu mostu, ki povezuje dve obali jezera in je odlično
izhodišče za spust v vodo, saj je opremljen s stopnicami, ki

vodijo v vodo. Po predvidenem ogledu, ki se bo končal 15.00,
boste lahko izkoristili prosti čas za sprehajanje po Celju. Kosilo

je organizirano v Piceriji Koper v Celju.

SPOZNAJTE MESTOSPOZNAJTE MESTOSPOZNAJTE MESTO
CELJSKIH GROFOVCELJSKIH GROFOVCELJSKIH GROFOV   

PROGRAM EKSKURZIJE:

''Celje znamenito mesto z veliko značilnostmi
in bogato kulturno dediščino''

3.RAZSTAVA CELJSKIIH GROFOV-11.00

TURISTIČNA
AGENCIJA

LUNA, D. O. O.

Organiziran prevoz + hrana

 Število prostih
mest je

omejeno!

ZBIRNA TOČKA OB 7.10-7.4.20211.
Dijaki se zberejo na parkirišču pred
Ekonomsko šolo Celje in ob 7.15 se

odpravimo na Stari grad. Ob prihodu
bodo spremljevalci razdelili malico

dijakom.

Razstave se bomo udeležili v Pokrajinskem muzeju , kjer si
boste lahko ogledali tudi razstavo Alme M. Karlin. Razstavi

bosta predvidoma končani ob 12.00.

2.MESTNI GOZD Z DREVESNO HIŠO-09.00
Največja slovenska drevesna hiša, ki kot lesena

opazovalnica med drevesnimi krošnjami uresničuje
otroške sanje. Sprehodili se bomo do nabrežja

Savinje in znamenitnega kipa Splavarja ter prečkali
Splavarski most. V hipu se bomo znašli v Mestnem
parku in v celjskem Mestnem gozdu v senci visokih

dreves. Vrnili se bomo ob 10.30.
 

4.ŠMARTINSKO JEZERO- 13.00

Ob končanem prostem času, se dobimo ob 17.30 na
parkirišču pred Ekonomsko šolo in se odpravimo na pot

proti Ljubljani. Prispeli bomo predvidoma ob 18.15 .

TURISTIČNA AGENCIJA LUNA, D. O. O., KOSOVELOVA 4 ,
3000 CELJE, SLOVENIJA

CENA VKLJUČUJE:
prevoz  s turističnim avtobusom
hladna malica in kosilo v Piceriji Koper 
vstopnico za ogled pokrajinskega
muzeja, 
vstopnico za ogled Starega grada
DOPLAČILO: MAJHNI AVTOBUSI

AVTOBUS: Ljubljana(avtobusna postaja) - 6.00


