
ENODNEVNI IZLET V 
ZREČE - 

MESTO SREČE 

VZEMITE SI ČAS, DA SKUPAJ PREŽIVIMO LEP SPOMLADANSKI DAN !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kdaj?  
 

POTEK IZLETA: 
- 8.00 – Odhod z avtobusom iz glavne avtobusne postaje v Celju. 
- 9.00 – Prihod na parkirišče ob hotelu Natura na Rogli. Najprej se 
bomo podali na edinstveni sprehod po Poti med krošnjami. To je 
osupljiva in estetsko dovršena konstrukcija, ki nas z blagim 
vzponom pripelje v višino drevesnih krošenj (37 metrov) in nudi 
približno 300 metrov sprehoda na tej višini. Stolp ponuja nepozaben 
pogled po pohorskih gozdovih in v dolino, včasih celo do slovenskih 
Alp in preko meja Slovenije. Ob doplačilu je možen spust po 
toboganu z vrha razglednega stolpa. Po obisku te atrakcije bo sledil 
enourni prosti čas, ki ga bomo lahko izkoristili npr. za: malico, 
sprehod po neokrnjeni naravi, kjer se bomo lahko naučili svežega 
pohorskega zraka, vožnjo z adrenalinskimi sanmi, vožnjo s 
panoramsko sedežnico… 
- Ob 11.00 uri bomo z avtobusom odrinili proti turistični kmetiji 
Arbajter, kjer si bomo ogledali farmo jelenov. Možen bo tudi nakup 
njihovih domačih dobrot, kot so na primer:  marmelade, sokovi, 
razne sladice, jedi iz divjačine… 
- Pot nas bo nato vodila proti dolini v Zreče, kjer si bomo ogledali 
Ošlakovo kovačijo, ki je edini ohranjen primerek stare kovaške obrti 
na Zreškem iz spoštovanja vrednega 18. stoletja. 
- Po ogledu muzejske zbirke se bomo ob 13.30 uri odpravili v 
restavracijo Gorska Reka, kjer bomo za kosilo lahko izbirali med 
različnimi meniji. Ob restavraciji raste mogočna lipa, ki je naravna 
vrednota lokalnega pomena, saj je stara častitljivih 500 let. 
- Naslednja točka izleta bo voden ogled Muzeja ozkotirne železnice. 
Tod mimo je bila nekoč speljana železniška proga Poljčane – Sl. 
Konjice – Zreče in bila ukinjena leta 1962. 
- Ob 15.15 uri bo sledila vožnja do parkirišča pred Termami Zreče. 
Od tam se bomo peš sprehodili do Zreškega jezera, kjer je prijeten 
odmik v zavetje narave, priložnost za sprostitev in bogat ribolov.  
- Nato bomo imeli prosti čas za samostojno raziskovanje mesta, 
med drugim se lahko odpravimo v Abi Kebab 2, kjer ponujajo 
odličen sladoled. 
- 17.00 – Odhod iz avtobusne postaje Zreče proti Celju. 

V objemu mogočnih pohorskih vrhov, kjer se 

reka Dravinja umiri in poveže ta svet z 

Dravinjskimi goricami ležijo Zreče. 

Cena vključuje: organizacijo, vodene oglede in vstopnine, 
osnovno nezgodno zavarovanje, avtobusni prevoz in kosilo. 

Doplačila: vožnja z adrenalinskimi sanmi in vožnja s 
panoramsko sedežnico, sladoled pri Abi Kebab 2. 

Prijave so obvezne in jih zbiramo do zapolnitve mest (35 

prostih mest) oz. najkasneje do srede, 26.5.2021 in sicer na: 

info@visitpohorje-trip.com. 

Informacije: 
Visit Pohorje 

Ljubljanska cesta 3 
2310 Slovenska Bistrica 

T: 041 274 680 
E: info@visitpohorje-

trip.si 

Petek, 28.5.2021 

CENA NA OSEBO: 24,90€ 


