
IZLET V DEŽELO SPLAVARJEV IN
OSTROVRHARJEV

 V prvem delu ekskurzije po Radečah se boste sprehodili po čudoviti Učni
poti Savus ob reki Savi in ribiški trasi, ki ponuja inovativno interpretacijo

naravne in kulturne dediščine. Na to sledi plovba s splavom in predstavitev
splavarskih običajev. Po plovbi pa vas popeljemo po Starograjski ulici do

starega železnega mostu čez Savo.

 
DATUMI EKSKURZIJ:

11.5., 13.5., 15.5 IN 17.5.2021

Zbor ob 8. uri pri gostišču Flosar
Sprehod po Učni poti Savus- 2,5
ure
 Povratek h gostišču Flosar in čas
za kavo - 30 min
Plovba s splavom in pokušina
tradicionalnih splavarskih dobrot
- 2 uri
Sprehod in ogled  Starograjske
ulice in starega železnega mostu -
1 ura

1.
2.

3.

4.

5.

7.  ob 14. uri odhod do kmetije
Korbar, ogledali si boste kmetijo,
slišali kakšno zanimivost inposkusili
njihove domače dobrote
7. ogled etnološke kmetije
Ključevšek, kjer boste videli zbirko. 
-1 ura 
11. Obisk vasice Ostrovrharjev Svibno
- 2 uri
12. Vzpon po Ostrovrharjevih vinskih
goricah in zaključek ob pokušini vina
in domačih dobrot - 2 uri

PROGRAM

Radeče, dežela Brusov, ležijo na jugovzhodu Slovenije, ob
sotočju Sopote in Save. Mesto, ki mu je pred devetdesetimi

leti mestne pravice podelil sam kralj Aleksander, je že skoraj
300 let znano po izdelovanju papirja ter po splavarski

tradiciji.

 V drugem delu ekskurzije pa vas popeljemo na obisk kmetije Korbar in
etnološke kmetije Ključevšek. Za tem na obisk vasice Svibno. Na koncu po

poti Ostrovrharjevih vinskih goric na pokušino žlahtne vinske kapljice. 



Avtobusni prevoz: 10€/osebo
Plovba s splavom z degustacijo: 10 €
Vstopnina Ekološke kmetije
Ključevšek z degustacijo: 5€
Degustacije: 10€(pokušina dobrot
na kmetijah in degustacija vin)
 Doplačila: spominki, domači
pridelke iz kmetije Ključevšek in
kmetije Korbar

Opomba: Izlet se izvede ob
minimalnem številu 35 prijavljenih 

 CENA: 35€/osebo
 CENA VKLJUČUJE: 

Prijave:
E-mail:

neaklansek@gmail.com
GSM: 031 345 256


