
ENODNEVNA IZLET V 

 

Prijave zbiramo do zapolnitve mest (30 prostih mest) na: info@pohorjeizlet.si oz. 041 777 555. 

DobroDošli v Slovenskih Konjicah! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenske Konjice so prikupno srednjeveško 

mesto, položeno med skrivnostno Konjiško 

goro in sončne griče vinorodnih Škalc. 

 
 
27.5.2021 

PROGRAM IZLETA: 
7.00 – Odhod z avtobusom iz parkirišča pri Kovintrade v Celju.  
7.30 - prihod na  avtobusno postajo Slovenske Konjice. 
-Sledi enourni vodeni ogled starega in mestnega jedra. Ob 
sprehodu skozi mesto  bomo slišali veliko zgodb, med drugim 
tudi tisto o konjiškem zmaju in nastanku imena mesta. Ogledali 
si bomo kužno znamenje sv. Florijana, ki opominja na najmanj 
štiri srednjeveške požare. Pot nas bo peljala vse do Dvorca 
Trebnika, kjer bomo bili v 30 min programu seznanjeni o 
zgodovini, dejavnostih in zeliščih dvorca. Lahko bomo poskusili 
njihov zeliščni čaj. Zatem se bomo z avtobusom odpeljali do 
Čebelarstva Žvikart. Tam bo potekal voden ogled in 
predstavitev čebelarstva, pokušina različnih vrst medu in 
namazov.  
-Naš izlet bomo nadaljevali po poti pod skrivnostno Konjiško 
goro, proti Žičam, kjer bomo obiskali Žičko kartuzijo - nekdanji 
samostan, nekoč dom »belih menihov«. Po vodenem  ogledu 
bomo imeli 1 uro časa za malico.  
-Ob 12.00 uri se bomo odpeljali do domačije Levart na 
Dobrnežu, ki se ukvarja s predelavo mleka v različne sire, skute 
in jogurte. Možen bo nakup njihovih domačih mlečnih izdelkov. 
-V nadaljevanju ekskurzije bo našo pozornost pritegnil 
fantastičen razgled na vinorodne Škalce, kjer kraljuje vinska 
klet Zlati grič. Potekal bo polurni sprehod med vinogradi in 
možen nakup izdelkov. 
- Ob 14.00 uri se bomo odpravili v znano restavracijo Center 
okusov, kjer bomo za kosilo lahko izbirali med različnimi meniji. 
-Po kosilu sledi prosti čas za samostojno raziskovanje okolice, 
med drugim lahko odidete do Malega čokota, kjer prodajajo 
naravni sladoled različnih okusov. 
16.30 - Odhod iz avtobusne postaje Slovenskih Konjic proti 
Celju. 

Cena po osebi znaša 25€ in zajema: organizacijo 

izleta, omenjene vodene oglede in vstopnine, 

avtobusni prevoz po programu ter kosilo. 

 


