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P O    B E N E Č I J I 
PREDLOG PROGRAMA 

ODHOD: 06. 06. 2016                                                                                           oda:380016 
ČAS POTOVANJA: en dan 
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 45 
ČAS ZA PRIJAVO: najmanj deset dni pred pričetkom potovanja  

 

Datum Čas Program&ogled Info&slika 

 5:30 
5:50  
6:30 
7:10  

v Novem mestu parkirišče QLANDIA, 
AVTOBUSNA POSTAJA TREBNJE,  
PARKIRIŠČE DOLGI MOST,  
AVTOBSNA POSTAJA POSTOJNA. 
S turističnim avtobusom bomo potovali po 
avtocesti mimo Ljubljane in Nove Gorice, ter z 
vmesnim postankom prispeli na polja v okolici 
Doberdoba 

 

 8:30 V Jamnici postanek na  njivi  z različno 

zelenjavo  in krompirjem ter prodajno  hišico 

ob njivi.  

 

 10:00 Potem bomo nekaj kilometrov nadaljevali pot 

nad Doberdobsko jezero, kjer bomo obiskali 

ekološko kmetijo s ca 90 ha površine. 

Pridelujejo različno zelenjavo, redijo ovce in 

prašiče. Zakol vršijo v klavnici, predelava 

poteka doma. Pridelke tržijo neposredno in 

deloma prodajo tudi na domači turistični 

kmetiji. 

Na kmetiji nam bodo postregli s kosilom. 

 

 

 14:00 

 

 

Na polju ob Pušji  vasi nas bo sprejel 
pridelovalec sivke, in nas potem popeljal  v 
prostore nadaljnje predelave za kozmetiko, 
mila … tudi možnost nakupa. 
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16:30 V samo nekaj kilometrov oddaljeni dolini 

Rezije, bomo obiskali ekološkega pridelovalca 

česna. Po njegovi zaslugi  imajo v avgustu že 

tradicionalni praznik.  

 

 18:00 Po ogledu se bomo vračali na mejni prehod v 

Goriška Brda   

 

 19:00 Večerja na turistični kmetiji  pod razglednim 
stolpom. 
Domov bomo prispeli v poznih večernih urah. 

(okrog 23. ure) 

 

 

 

 
 

 

CENA:  EUR 76,00 pri najmanj 45 plačanih udeležencev vavtobusu 

                           

V ceno smo vključili:  

 Prevoz s turističnim avtobusom in vse cestne pristojbine  

 Vsi ogledi po programu: 4 kmetije 

 Kosilo  

 Večerja v Sloveniji 

 Kvalitetno vodenje, organizacija potovanja in DDV 

 Osnovno nezgodno zavarovanje 

 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe cene, če se spremenijo cene prevozov, ter do odpovedi potovanja v 

primeru premajhnega števila prijav.  

V primeru višje sile vam priporočamo zavarovanje rizika odpovedi, ki za to potovanje znaša EUR 10,00  

Vsi naši potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer nezgode, ki je niso povzročili sami.  

Splošni pogoji in navodila so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji ali na naši spletni 

strani www.travel-veronika.com. 

 

 

Kamnik v maju 2016 
 

http://www.travel-veronika.com/

