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SLOVENSKA ISTRA 

 
 

ISTRSKA PRAVLJICA (celodnevni izlet)  
 

 
 

KRAJŠI POHOD MED ŠAVRINSKIMI VASICAMI (opcija: POMJAN S ŠAVRINKO) > čudovite 
KRKAVČE > obisk OLJARNE/TORKLE > ISTRSKA »MARENDA« > KOPER > srečanje z 
VINARJEM V DEŽELI REFOŠKA 
Cena: od 35,90 € na osebo 
 
Okusite utrip podeželja Slovenske Istre in se popoldan sprostite ob morju! Izlet na 
katerem boste pozabili na vsakodnevne skrbi! Za jutranjo rekreacijo se bomo 
sprehodili in uživali v čudovitih razgledih daleč stran od turističnega vrveža. Prijazni 
gospodar nam bo na stežaj odprl vrata tradicionalne torkle (oljarne), kjer bomo 
okušali dobrote iz oljk in oljčnega olja. V čudoviti vasici Krkavče bomo raziskali ozke 
kamnite uličice in se po okusni istrski »marendi«, zapeljali do morja na sprehod po 
romantičnih ulicah koprskega mestnega jedra. Za popoln zaključek dne, bomo 
naredili še skok v deželo refoška, kjer nas bo istrski vinar razvajal z izbrano žlahtno 
kapljico ob bogatem narezku domačih mesnin in ostalih istrskih dobrot. 

 
KULINARIČNI ZAKLADI SLOVENSKE ISTRE – DEŽELE TARTUFOV (celodnevni izlet)  

 

 

GRAČIŠČE (rojstna vas Šavrinke Marije) > očarljiva SMOKVICA (opcija: MOVRAŽ 
srečanje s Šavrinko) > ISTRSKO KOSILO > mistični HRVOJI > avtentični ABITANTI > 
srečanje s TARTUFARJEM V VINSKI KLETI OB DEGUSTACIJI VIN 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Odpravite se na kulinarični izlet daleč stran od turističnega vrveža, v enega izmed 
najbolj odmaknjenih kotičkov naše dežele. Doživite Istro, kot je nekoč bila in odkrijte 
skrivnosti dežele tartufov! Zaradi odmaknjenosti so kraji, ki jih bomo obiskali, skoraj v 
celoti ohranili istrsko kulturno dediščino. V zadnjih letih tu domačini ponovno obujajo 
tradicionalno kmetijstvo in vinogradništvo. Presenečeni boste nad tem koščkom 
Slovenije, nad spokojnostjo in čudovito naravo, nad vasicami obdanimi v kamen ter 
prijaznimi domačini, ki vas bodo pogostili na svojih domačijah. 

 
OKUSI IN BISERI MEST OB MORJU - med Piranom, Izolo in deželo refoška  (celodnevni izlet) 

 

 

SOLINE IN STRUNJAN > srečanje z DOMAČINOM V STRUNJANU > KOSILO V PIRANU > 
romantični PIRAN > očarljiva IZOLA > srečanje z RIBIČEM > obisk ISTRSKEGA VINARJA Z 
DEGUSTACIJO IZBRANIH VIN 
Cena: od 33,90 € na osebo  
 
Preživite dan ob morju in se odpravite čez strunjanske soline vse do romantičnega 
Pirana in očarljive Izole ter okušajte odlična vina istrskih vinarjev! Na izletu po naši 
čudoviti obali, se bomo ustavili v Strunjanu, kjer se poleg solin bohotijo tudi strmi 
strunjanski klifi. Sprehod po Krajinskem parku bo prava paša za oči in balzam za dušo. 
Pika na “i” pa bo gotovo srečanje z domačinom, ki nam bo predstavil, kaj vse se da 
narediti iz strunjanskih kakijev. V nadaljevanju se bomo sprehodili po romantičnem 
Piranu in si v eni izmed gostilnic s pogledom na morje privoščili okusno kosilo. 
Preprosta, a očarljiva Izola nas bo prijetno presenetila, zgodba ribiča pa presunila. Za 
zaključek prijetnega izleta ob morju se bomo zapeljali še do enega izmed istrskih 
vinarjev, kjer bomo okušali odlična istrska vina ter dan zaključili kot pravi “Istrijani”!  

 
IZLET Z LADJICO DO SEČOVELJSKIH SOLIN (poldnevni izlet) 

 

 

voden ogled PIRANA > panoramska vožnja z ladjico do SEČOVELJSKIH SOLIN > ogled 
SEČOVELJSKIH SOLIN > panoramska vožnja z ladjico do PIRANA/PORTOROŽA 
Cena: od 29,90 € na osebo  
 
Doživite "beneško srce" Slovenske Istre na valovih Jadranskega morja! Zapeljite se z 
ladjico po čudovitem Piranskem zalivu. Obiščite starodavne Sečoveljske soline - kraj, 
“kjer sonce ljubi morje in v sol ga spremeni”. Spoznajte življenje solinarjev nekoč in 
danes. Ugotovite zakaj pravijo, da je Piran mesto, ki je zraslo na soli ter  zaključite 
voden ogled romantičnega Pirana na točki, od koder boste ob lepem vremenu 
lahko uzrli kar 3 države. Po želji lahko poldnevni izlet kombiniramo s kosilom v Piranu in 
drugimi ogledi. Tako iz poldnevnega izleta nastane čudovit celodnevni izlet. 
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IZLET PO POTEH ŠAVRINK  (celodnevni izlet)  

 

 

GRAČIŠČE »rojstna vas Šavrinke Marije Franca« > ŠAVRINSKA »MARENDA« > BUZET >  
ŠAVRINSKO KOSILO > zabavna igrana ŠAVRINSKA ZGODBA V KUBEDU > TRST 
Cena: od 35,90 € na osebo 
 
Zapeljite se skozi Istro do Trsta po poteh Šavrink in "v živo" podoživite pravo šavrinsko 
zgodbo! Na izletu skozi tri države, bomo spoznali kraje in ljudi, ki so povezani s tradicijo 
starodavnega trgovanja ter s pomočjo potomcev Šavrink in Šavrinov v živo obudili 
zabavne prigode iz življenja nekoč! Tako kot Šavrinke, se bomo tudi mi iz Gračišča 
odpravili proti Buzetu, kjer so Šavrinke kupovale jajca. Od tam se bomo preko 
Kubeda, tako kot one nekoč, odpravili nazaj proti Trstu. Naredili bomo prijeten 
sprehod po Trstu in si namesto ocvrtih rib, ki so bile priljubljena jed Šavrink, privoščili 
kavico v eni izmed priznanih tržaških kavarn. 

 

 
KRAS 

 
 

KULINARIČNA PRAVLJICA NA KRASU - dežela pršuta, terana in poezije (celodnevni izlet)
 

 

ŠTANJEL > KRAŠKA MALICA NA OSMICI s pokušino terana v kleti > OBISK BUTIČNE 
ZELIŠČNE DOMAČIJE > PLISKOVICA > KRAŠKA OBRT (SREČANJE S KAMNOSEKOM IN 
ČEBELARJEM) > KRAŠKA VEČERJA NA IDILIČNI DOMAČIJI 
Cena: od 45,90 € na osebo 
 
Na eni od kraških osmic se bomo razvajali s pregrešno dobrim kraškim pršutom in 
odličnim kraškim teranom…  Sprehodili se bomo po kamnitih kraških vasicah, pokukali 
pod prste kraškemu kamnoseku ter pri čebelarju okušali znameniti kraški med.  Na 
butični zeliščni kmetiji nas bodo presenetili edinstveni okusi likerjev in žganic ter ostalih 
kulinaričnih zakladov kraških zelišč, dan pa bomo zaključili na domači večerji na 
idilični kraški domačiji. 

 
KULINARIČNO RAZVAJANJE MED KRASOM IN TRSTOM (celodnevni izlet)

 

 

očarljivi ŠTANJEL > ZGODBA O KRAŠKEM TERANU IN PRŠUTU (obisk butične vinske kleti) 
> GRAJSKI VRTOVI MIRAMARA > čudoviti TRST > KRAŠKA VEČERJA NA IDILIČNI 
DOMAČIJI 
Cena: od 45,90 € na osebo 
 
Okusite specialitete Krasa, občutite spokojnost grajskega vrta gradu Miramar ter si v 
Trstu privoščite "tapravo" tržaško kavo! Na kulinaričnem izletu po Krasu vas bomo 
peljali na kmetije, ki trmasto vztrajajo na ponudbi doma pridelane hrane. V butični 
vinski kleti bomo okušali vrhunska kraška vina in spoznali zakaj sta teran in pršut 
nerazdružljiva kombinacija. Popoldne se bomo sprehodili po vrtovih gradu Miramar 
ter si na enem izmed tržaških trgov privoščili dišečo tržaško kavo ali znameniti 
“Campari spritz”. Čudovit dan bomo zaključili na večerji v ambientu več kot sto let 
stare domačije. 

 
POPOLNO DOŽIVETJE KRASA (celodnevni izlet)

 

 

JAMA "HUDIČEVA PREKAJEVALNICA MESA" (s team building izzivom) > ZGODBA O 
TERANU IN PRŠUTU > SPREHOD PO TERANOVI POTI > OČARLJIVI ŠTANJEL > VEČERJA NA 
IDILIČNI KRAŠKI DOMAČIJI 
Cena: od 49,90 € na osebo 
 
Dopoldne se bomo zapeljali na avtentičen ogled jame v spremstvu izkušenega 
jamarja. V roke boste dobili ročne svetilke in se po polžastem stopnišču odpravili na 
zelo zanimiv ogled kraškega podzemlja. V jami bo jamar izvedel tudi zanimiv team 
building izziv.Popoldne boste preživeli v osrčju Krasa. Obiskali bomo enega izmed 
kraških vinarjev, kjer bomo okušali slastne rezine pršuta in ostalih kraških mesnin ob 
odlični degustaciji vin iz njegovih sodov. Po doživetju kraške kleti se bomo sprehodili 
po eni najlepših poti – med vinogradi »dežele terana«. V nadaljevanju izleta sprehodili 
po čudovitem Štanjelu, kjer vam bo naš vodnik povedal marsikatero zanimivost. Vzeli 
si bomo tudi čas za kavico in prijeten klepet. Dan bomo zaključili na idilični domačiji z 
okusom po pristnih, kraških dobrotah! 
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NA OSMICO! OKUSI IN ZGODBE KRASA TER GORIŠKE (celodnevni izlet)

 

 

ZGODBA O MEJI > KRAŠKA MALICA > KAVICA Z RAZGLEDOM > CERJE: pomnik miru in 
razgledni stolp > KRAJŠI SPREHOD PO KRAŠKI POKRAJINI > BOROJEVIĆEV PRESTOL > 
JAMA PEČINKA > BUTIČNA ZELIŠČNA DOMAČIJA > VEČERJA NA KRAŠKI OSMICI s 
harmoniko 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Privoščite si kavico z najlepšim razgledom v Sloveniji in odkrijte zakaj je stolp na Cerju 
najbolj slovenski stolp na svetu! Sprehodite se čez kraško gmajno, med kraškimi zidi, 
prekrasnim rujem in dišečim brinjem ter spoznajte “Soškega viteza”… Spustite se v 
vam še nepoznan del kraškega podzemlja in prisluhnite obmejnim zgodbam o rokah 
v Sloveniji in nogah v Italiji… Prepustite, da vas odpeljejo edinstveni okusi likerjev in 
žganic ter ostalih kulinaričnih zakladov kraških zelišč na butični zeliščni kmetiji in 
okušajte domače dobrote na kraških domačijah ter zaključite dan ob vižah 
gospodarjeve harmonike… 

 
CERJE TER SKRITI BISERI KRASA IN GORIŠKE (celodnevni izlet)

 

 

KAVICA Z RAZGLEDOM > CERJE: pomnik miru in razgledni stolp > KRAJŠI SPREHOD PO 
KRAŠKI POKRAJINI > BOROJEVIĆEV PRESTOL > JAMA PEČINKA > KOSILO NA KRAŠKI 
OSMICI S HARMONIKO > MIRENSKI GRAD > ZGODBA O MEJI 
Cena: od 32,90 € na osebo 
 
Podajte na edinstveno popotovanje okusov in lepot pokrajin na prepihu… Odkrijte 
skrivnostne kotičke Krasa in Goriške, ki jih še ne poznate! Privoščite si kavico z 
najlepšim razgledom v Sloveniji, raziščite skrivnostno kraško podzemlje, sprehodite se 
čez kraško gmajno in spoznajte Soškega viteza. Prisluhnite navdihujočim obmejnim 
zgodbam, obiščite Mirenski grad in se vmes ustavite še na pravi kraški osmici, kjer vas 
pričakuje glasbeno presenečenje… 
 

 

 

VIPAVSKA DOLINA 
 

 

VIPAVSKA PRAVLJICA  (celodnevni izlet)
 

 

sproščujoč sprehod OB REKI HUBELJ DO IZVIRA > VIPAVSKA MARENDA > očarljiva 
VIPAVA > BUTIČNA DRUŽINSKA SADJARSKA KMETIJA > edinstvene GOČE > VINSKA 
ZGODBA v 700 let stari obokani kleti 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Doživite domačnost Vipavske doline – slovenske Trnuljčice, ki se prebuja! Okusite 
žlahtnost tukajšnje kapljice, sočnost vipavskih sadežev ter občutite svežino kristalne 
reke Hubelj. Za rekreacijo se bomo najprej sprehodili do kristalno čistega izvira reke 
Hubelj in uživali v neokrnjeni pokrajini daleč stran od turističnega vrveža (ogled izvira 
je možen tudi z avtobusom). Ogledali si bomo slovenske »Benetke« - Vipavo in obiskali 
sadjarja z navdihujočo zgodbo o družinskem podjetju. Vrhunec kulinaričnega 
doživetja bo na idilični vipavski domačiji, ko nam bo "pojoči vinar" zaigral na kitaro in 
nas povabil v staro obokano vinsko klet.  
 

IZLET V ČUDOVITO VIPAVSKO DOLINO  (celodnevni izlet)
 

 

očarljiva VIPAVA > edinstvene GOČE > DOMAČE VIPAVSKO KOSILO ter KOZAREC 
VINA V KLETI > IZVIR HUBLJA in stare FUŽINE > VIPAVSKI KRIŽ > OBISK VINARJA Z 
DEGUSTACIJO VINA 
Cena: od 33,90 € na osebo 
 
Izlet v Vipavsko dolino je popotovanje v zeleno pokrajino posejano s sadovnjaki in 
vinogradi, prepleteno z obilico vodnih virov ter osupljivo naravo, ki sta jo skozi stoletja 
oblikovala sonce in burja. Tukaj najdemo stare v kamen obdane idilične vasice, ki 
kljubujejo času in prijazne domačine, ki nas vedno znova očarajo s pristno vipavsko 
kulinariko in odličnim vinom. Na izletu bomo spoznali zakaj pravijo Vipavi "slovenske 
Benetke", raziskovali skrivnosti mistične vasice Goče, se podali do izvira reke Hubelj, 
odkrivali sledi dediščine fužinarjev ter okušali pristno vipavsko kulinariko!   
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PO SLEDEH ALEKSANDRINK  (celodnevni izlet)
 

 

TRST - okno v svet > SREČANJE S POTOMCEM ALEKSANDRINKE > KRIŽ - dom 
najbogatejše aleksandrinke > KRAŠKO KOSILO > MUZEJSKA ZBIRKA in SREČANJE Z 
"ALEKSANDRINKAMI V ŽIVO" > ogled EGIPČANSKIH SARKOFAGOV 
Cena: od 31,90 € na osebo 
 
Doživite zgodbo aleksandrink "v živo"! Izlet v spomin na pogumne ženske, ki so 
odhajale v Egipt – v takrat bogato in kozmopolitsko Aleksandrijo! Obiskali bomo kraje 
na Primorskem, ki so tesno povezani z aleksandrinkami ter se srečali z ženskami, ki še 
danes ohranjajo spomin na svoje none, pranone, svetovljanke… Spoznali bomo tudi 
potomca aleksandrinke in prisluhnili njegovi ganljivi zgodbi o mami aleksandinki. 
Odkrili bomo čustvene pripovedi dojilj, varušk, gospodinj pa tudi zgodbo o 
najpremožnejši aleksandrinki, ki se je poročila s "kraljem bombaža".  
 

 
BRKINI IN OKOLICA 

 
 

KULINARIČNA PRAVLJICA V BRKINIH  (celodnevni izlet)  
 

 

obisk "BABIČINE" DOMAČIJE z degustacijo in etnološko zbirko > BRKINSKA SADJARSKA 
KMETIJA > vas ARTVIŽE > EKOLOŠKA KMETIJA S PREDELAVO SUHIH MESNIN > EKOLOŠKA 
SIRARSKA KMETIJA > vas PREM > BRKINSKA VEČERJA NA TURISTIČNI KMETIJI 
Cena: od 37,90 € na osebo 
 

Razvajajte svoje čute na kulinarično obarvanem izletu po neokrnjenih Brkinih ter 
spoznajte tradicionalne brkinske okuse in prijazne domačine! Obiskali bomo različne 
domačije in ekološke kmetije ter okušali njihove domače proizvode (sir, sadje, 
suhomesnate izdelke). Pobliže se bomo spoznali s peko kruha po starem in si privoščili 
pravo brkinsko večerjo. Izlet bodo začinili čudoviti razgledi in zanimiva vas Prem s 
srednjeveškim gradom. Prepričani smo, da vas bodo tukajšnja čudovita narava, 
toplina domačinov ter odlična domača kulinarika povsem očarali! 

 
 
IZLET V BRKINE – ZELENO OAZO SREDI KRASA (celodnevni izlet)  

 

 

ARTVIŽE > EKOLOŠKA SIRARSKA KMETIJA > PREM > BRKINSKO KOSILO > ILIRSKA BISTRICA 
> BRKINSKA SADJARSKA KMETIJA  
Cena: od 28,90 € na osebo 
 
Obiščite neokrnjene Brkine - zeleno oazo, ki vas bo presenetila s čudovito naravo, 
prijaznimi ljudmi in odličnimi domačimi dobrotami! Razgibana pokrajina jabolk, sliv in 
skrivnostnih škoromatov (najstarejših omenjenih mask v Evropi) je pravi biser med 
Krasom in Notranjsko. Po brkinskih slemenih se razprostirajo značilne vasice, ostanki 
srednjeveških grajskih utrdb ter zanimive starodavne cerkvice. Najbolj poznana 
brkinska vas je rojstna vasica našega pesnika Dragotina Ketteja, vas Prem. V Brkinih 
boste našli odlične ekološke sire, suhomesnate izdelke, tradicionalno sadje (slive, 
jabolka, hruške), odlične žganice ter tradicionalno domačo kulinariko. Zapeljite se z 
nami v to čudovito pokrajino in uživajte dan stran od skrbi in mestnega vrveža. 
 

 
NOTRANJSKA 

 
 
ČUDOVITA NOTRANJSKA IN GORSKI KOTAR  (celodnevni izlet)  

 

 

RAKEK > očarljiva CERKNICA > BABNO POLJE > DOMAČE KOSILO > ČABAR IN PLEŠCE 
> ZAMOST > DEGUSTACIJA SIROV 
Cena: od 35,90 € na osebo 
 
Gorski kotar in Notranjska sta pokrajini, ki se ju je množični turizem ognil v velikem 
loku. Zaradi tega sta pokrajini ohranili čudovito naravo in svojo prvobitnost! Zapeljali 
se bomo skozi osrčje Notranjske in spoznali zgodbo o presihajočem jezeru, čarovnicah 
ter nekdanjem taboru na Cerknici. Obiskali bomo »najbolj mrzel« del Slovenije – 
Babno polje! Popoldan bomo obiskali Gorski kotar, pokramljali z domačini in spoznali, 
da se slovenska kultura ne konča tam, kjer se konča državna meja. Zapeljali se bomo 
v zanimiv muzej, ki priča o prepletenosti kultur, pa do mlinov, kjer mlinski kamni še 
vedno meljejo. Za konec nas bodo presenetili še sirarji s prvovrstnimi domačimi siri… 
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S ČOLNOM SKOZI KRIŽNO JAMO IN PO DEŽELI NOTRANJSKI   (celodnevni izlet)  

 

 

očarljiva CERKNICA > osupljivo CERKNIŠKO JEZERO > KRIŽNA JAMA > NOTRANJSKO 
KOSILO > grad SNEŽNIK IN LOŠKO POLJE > BABNO POLJE 
Cena: od 44,90 € na osebo 
 
S čolnom se zapeljite po prečudoviti Križni jami in v spremstvu domačinov odkrivajte 
lepote Notranjske ter njene okuse! Le redko kdo še ni slišal za Križno jamo… Mi jo 
bomo obiskali v spremstvu vodnikov jamarjev na prav poseben način – peš in s 
čolnom! Pluli bomo po enem od podzemnih jezer in doživeli podzemlje, kot še nikoli! 
Tekom dneva bomo pokukali še v »deželo čarovnic«, si ogledali čudoviti grad Snežnik 
ter okušali dobrote pri domačinih na Babnem polju. Da ne bomo lačni, si bomo vzeli 
tudi čas za pristno, notranjsko kosilo! 

 

 

GORIŠKA BRDA 
 

 

BRIŠKA PRAVLJICA – popotovanje v slovensko Toskano (celodnevni izlet)
 

 

SOLKANSKI MOST > slikovita ITALIJANSKA BRDA > GONJAČE (razgledni stolp) > 
SPREHOD MED VINOGRADI > idilično ŠMARTNO > šarmantna BILJANA > OBISK 
BRIŠKEGA VINARJA > POZNO KOSILO 
Cena: od 42,90 € na osebo 
 
Odpravite se z nami mimo Solkanskega mostu čez smaragdno Sočo med očarljive 
briške griče s prostranimi vinogradi in preživite nepozaben dan pri gostoljubnih Bricih! 
Popotovanje po gričevnatem svetu onkraj Soče in Sabotina vam bo razkrilo številne 
zgodovinske in geografske skrivnosti tega območja, ki slovi kot slovenska Toskana. Izlet 
se vam bo vtisnil v spomin z obiskom čudovitih briških vasic, odlične kulinarike ter 
izjemnih briških vin! Preživite dan poln doživetij in radoživega druženja. 
 

 

 
 

DOLINA SOČE 
 

 

IZLET OB SMARAGDNI SOČI (celodnevni izlet) 
 

 

 

SOLKANSKI MOST > KANAL OB SOČI > sprehod po SOTOČJU z ogledom NEMŠKE 
KOSTNICE > TOLMINSKO KOSILO > DREŽNICA > KOBARID Z ITALIJANSKO KOSTNICO > 
ogled SIRARSKEGA MUZEJA 
Cena: od 34,90 € na osebo 
 
Potujte ob toku prelestne Soče, spoznajte čudovite kraje spodnjega Posočja ter 
okušajte domače dobrote gostoljubnih domačinov! Redko kdo ne pozna verza 
Simona Gregorčiča: »Krasna si, hči planin!«, ki je povsem zaznamoval našo 
smaragdno lepotico. Soča je oblikovala čudovito dolino, katere kraje in razglede 
občudujejo povsod po svetu. Mi bomo smaragdno Sočo doživeli v tisti najlepši luči, 
saj se bomo zapeljali ob njenem toku ter se ob njej tudi sprehajali. Obiskali bomo 
najbolj zanimive kraje Spodnjega Posočja ter v eni izmed sirarn okušali domače 
sirarske proizvode in spoznali zanimivo življenje tukajšnjih sirarskih mojstrov. Sredi dneva 
si bomo v soški gostilni privoščili okusno kosilo. 

 

AVTENTIČNO DOŽIVETJE POSOČJA (celodnevni izlet) 
 

 

KANAL OB SOČI > TOLMINSKA KORITA > KOSILO NA LADJI MED VOŽNJO PO 
SMARAGDNI SOČI > KOBARID > obisk SIRARNE Z ETNOLOŠKO ZBIRKO IN DEGUSTACIJO 
Cena: od 49,90 € na osebo 
 
Spoznajte našo najbolj fotogenično destinacijo in odkrijte lepote, ki jih je oblikovala 
smaragdna hči planin! Na izletu se najprej ustavimo v Kanalu ob Soči, ki je poznan po 
prelepem mostu in vsakoletnih tradicionalnih skokih. Na trgu spijemo jutranjo kavico 
ter nadaljujemo pot v Kobarid, kjer se poklonimo Simonu Gregorčiču in obiščemo 
italijansko kostnico. Z ladjico se zapeljemo po smaragdni reki Soči, kjer nam postrežejo s 
kosilom. Seveda bo na krožniku kraljevala Soška postrv! Največja atrakcija izleta bo 
obisk prečudovitih Tolminskih korit, za zaključek pa bomo obiskali še eno od sirarn z 
etnološko zbirko in predstavitvijo sirarstva ter seveda obvezno degustacijo.  
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GORENJSKA IN KOROŠKA
 

 

ČUDOVITA GORENJSKA – v deželo zgodb in naravnih biserov (celodnevni izlet) 
 

 

KRANJSKA GORA > romantično jezero JASNA > PLANICA: SLOVENSKI PONOS > slikoviti 
ZELÉNCI > mogočni slap PERIČNIK > POZNO GORENJSKO KOSILO 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 
Skupaj z vodnikom domačinom odkrijte čare dežele pod Alpami, ki v sebi skriva 
edinstvene lepote in pravljične skrivnosti. Obiščite »deželo pravljic« in občudujte 
odsev mogočnih gora na gladini »kozorogovega« jezera. Privoščite si kavico z 
razgledom na Julijske Alpe, sprehodite se pod enim najvišjih slapov v Sloveniji ter si 
oglejte edinstven naravni rezervat s podvodnimi izviri, ki so razlog, da voda tu nikoli 
ne zamrzne. In da bo dan res popoln, bomo naš izlet sklenili s pristno domačo 
˝gorenjsko˝ kulinariko. 

 

IZLET NA PRAVLJIČNO KOROŠKO (celodnevni izlet) 
 

 

SLOVENJ GRADEC > MEDENI RAJ (ogled vrhunskega družinskega posestva in 
degustacija) > BOGATO KOSILO NA KOROŠKI DOMAČIJI > RAVNE NA KOROŠKEM > 
ČRNA NA KOROŠKEM 
Cena: od 35,90 € na osebo 
 
Koroška je dežela pristnega  podeželje, kjer domačini še vedno ohranjajo stare 
tradicije in običaje ter avtentično kulinariko. Zaradi svoje odmaknjenosti, so se Korošci 
morali vedno močno potruditi za vsakdanji kruh, kar jih je izoblikovalo v pridne in 
skromne ter obenem močne, pogumne in ponosne ljudi. Svoje vrednote, pomešane 
z veliko žlico gostoljubnosti, prenašajo na goste, ki  jih obiščejo na svojem domu. 
Doživite eno najbolj originalnih pokrajin daleč naokoli! 

 

 

KULINARIČNO DOŽIVETJE KOROŠKE (celodnevni izlet) 
 

 

SLOVENJ GRADEC > obisk KRALJESTVA DIVJADI: posestvo z vzrejo domačih in divjih 
živali > sprehod PO POTI STIHOV IN RAZGLEDOV > obisk TURISTIČNE VASI »na cesti 
mošta« > obisk EKOLOŠKE HRIBOVSKE KMETIJE > KOROŠKA VEČERJA 
Cena: od 43,90 € na osebo 
 

Odkrijte pristne okuse dežele, ki je ohranila avtentično kulinariko in kjer znajo s 
starimi recepti pričarati toplino iz časov naših dedkov in babic... Z vlakcem bomo 
obiskali posestvo divjadi ter od blizu občudovali črede muflonov in damjakov, okušali 
odlične divjačinske mesnine in izvrstne delikatese iz zdravilnega mesa Mangulic! 
Zapeljali se bomo na “cesto mošta” – koroškega jabolčnega vina,   obiskali ekološko 
kmetijo na 800 metrih nadmorske višine ter okušali njihove domače testenine, žganja, 
likerje, pirin kruh… Kulinarično potepanje bomo sklenili ob najbolj tipičnih koroških 
specialitetah, ki jih bomo uživali na izvrstni turistični kmetiji. 

 KOZJANSKO IN BIZELJSKO 

 
 

AVTENTIČEN POTEP NA KOZJANSKO IN BIZELJSKO (celodnevni izlet) 
 

 

 

GRAD PODSREDA > SPREHOD PO GRAJSKI POTI > srednjeveška PODSREDA > 
KOZJANSKA TOPLA MALICA > ZLATE OLIMJE > OBISK REPNICE Z DEGUSTACIJO VINA 
Cena: od 34,90 € na osebo 
 

Naše potepanje bomo začeli ob mogočnem gradu Podsreda. Tu se bomo dodobra 
naužili razgledov na okolico, v grajski kavarni pa si boste lahko privoščili jutranjo 
kavico. Gotovo nas bo fascinirala notranjost tega “najbolj grajskega” gradu na 
Slovenskem, ki si ga bomo ogledali z grajskim vodnikom. Po ogledu bo sledil prijeten 
sprehod po čudoviti gozdni grajski poti, ki nas bo pripeljala do istoimenske vasice z 
zanimivim srednjeveškim trgom. Sredi dneva se bomo ustavili na eni izmed turističnih 
kmetij, kjer nam bodo postregli s pristno domačo kulinariko. Doživetij poln dan bomo 
nadaljevali v simpatični vasici Olimje. Dan bomo zaključili tako, kot ga živijo 
domačini, v repnici – edinstveni vinski zgodbi! 
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KULINARIČNA PRAVLJICA NA KOZJANSKEM IN BIZELJSKEM (celodnevni izlet) 
 

 

 

GRAD PODSREDA > KOZJANSKA DOBRODOŠLICA > SPREHOD PO GRAJSKI POTI > 
srednjeveška PODSREDA > OBISK REPNICE Z DEGUSTACIJO VIN > ZLATE OLIMJE > 
OBISK SIRARSKE KMETIJE > ODLIČNA VEČERJA V OBJEMU VINOGRADOV 
Cena: od 49,90 € na osebo 
 

Našo kulinarično pravljico bomo začeli na mogočnem gradu Podsreda. Za uvod nas 
bodo tu presenetili domačini s pristno kozjansko dobrodošlico. Gotovo nas bo 
fascinirala notranjost tega “najbolj grajskega” gradu na Slovenskem, ki si ga bomo 
ogledali z grajskim vodnikom. Po ogledu bo sledil prijeten sprehod po čudoviti gozdni 
grajski poti, ki nas bo pripeljala do istoimenske vasice z zanimivim srednjeveškim 
trgom. Sredi dneva bomo obiskali repnico – zares unikatno zgodbo o vinu. Doživetij 
poln dan bomo nadaljevali v simpatični vasici Olimje. Obisk na simpatični sirarski 
kmetiji ob degustaciji njihovih dobrot, pa bo samo uvod v odlično večerjo na 
vinogradniški kmetiji v objemu vinogradov! 
 

ZAMEJSKA SLOVENIJA
 

 

TRST IN NAJLEPŠA MESTA TRŽAŠKE POKRAJINE  (celodnevni izlet) 
 

 

čudoviti TRST > romantični MIRAMAR > starodavna PALMANOVA ali OGLEJ > sončni 
GRADEŽ > VEČERJA NA KRAŠKI DOMAČIJI 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 

Čudovito popotovanje po najlepših obmorskih in zgodovinskih krajih Tržaškega 
zaliva. Izlet bomo začeli v znamenitem Trstu, se sprehodili po najlepšem obalnem 
delu in si na enem izmed trgov vzeli čas za pravo tržaško »kafe«. Sledil bo ogled 
romantičnega gradu Miramar, ki nas bo očaral s svojimi eksotičnimi vrtovi. Pot nas bo 
dalje vodila do starega mesta Palmanove, ki slovi po svoji zvezdasti obliki še iz časov 
Napoleona. Ob koncu se bomo ustavili še v slikovitem Gradežu, eni najbolj 
priljubljenih počitniških destinacij v tem delu Italije. Proti večeru se bomo zapeljali na 
slovensko stran in na kraški domačiji uživali v pristnih kraških dobrotah. 

 

 
NA IZLET K TRŽAŠKIM SLOVENCEM (celodnevni izlet) 

 

 

čudoviti TRST > ogled MUZEJA S SLOVENSKIM IZROČILOM V TRSTU > BAZOVICA > KRIŽ 
(opcija srečanje s slovenskimi ribiči ) > REPEN > VEČERJA NA KRAŠKI DOMAČIJI 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 

Pojdite z nami v tržaško zaledje ter spoznajte zgodbe naših rojakov, ki v teh krajih že 
stoletja ponosno čuvajo slovensko besedo! Prepustite se zanimivim zgodbam 
škedenjskih krušaric, ki so pekle kruh za gospodo v Trstu in katerega sloves je segal vse 
do Dunaja in samega cesarja Franca Jožefa. Spoznajte dogodivščine slavnih 
slovenskih tunolovcev (eni najboljših ribičev tune na svetu) ter bodite očarani nad 
pogumom Tigrovcev, ki so pod fašizmom predstavljali branik slovenstvu. Vstopite v 
tipično kraško hišo, spoznajte Trst in raziščite njegovo zgodovinsko povezanost s 
Slovenci. Izlet, ki vam bo zaradi zanimivih zgodb ostal še dolgo v spominu! 

IZLET PO POTEH SOŠKE FRONTE  (celodnevni izlet)
 

 

SABOTIN: PARK MIRU > GORIŠKO KOSILO > ŠTEVERJAN > OSLAVJE > vožnja skozi 
GORICO > SREDIPOLJE > vožnja skozi DOBERDOB > ŠTIVAN (izvir reke Timave) 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 
Odpeljite se na zanimiv izlet po poteh soške fronte, obiščite kraje, ki so tesno 
povezani z boji in tako počastite spomin na njene junake! Raziskovali bomo rove in 
kaverne na Sabotinu, se zapeljali v italijanska Brda, si ogledali spomenik v Števerjanu 
in kostnico v Oslavju ter se spustili v Gorico. V Sredipolju se bomo sprehodili skozi muzej 
na prostem in občudovali največji in najveličastnejši spomenik padlim v prvi svetovni 
vojni v Italiji, ki se razprostira čez celoten grič. Kostnica, imenovana tudi "spomenik 
stotisočerim", hrani posmrtne ostanke 100.187 vojakov, ki so padli v vojni. Za konec  se 
bomo zapeljali še skozi Doberdob - »slovenskih fantov grob« do Štivana in si v 
idiličnem okolju ogledali zgodovinsko pomembno cerkvico ter izvir reke Timave.   
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IZLET V BENEČIJO – biseri Beneške Slovenije (celodnevni izlet) 

 

 

ČEDAD > ogled BENEŠKE VASICE POD MATAJURJEM > obisk VAŠKEGA MUZEJA > ŠPETER 
SLOVENOV > LANDARSKA JAMA > POZNO POSOŠKO-FURLANSKA VEČERJA 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Zapeljite se v očarljivo dolino reke Ter in skupaj z nami spoznajte bisere Beneške 
Slovenije! Ogledali si bomo očarljivo mestece Čedad, ki je danes središče Beneških 
Slovencev. V spremstvu domačina se bomo sprehodili čez 22 metrov visok kamniti 
most, zatem pa raziskali še skrivnosti podzemne cerkve. Na kratko se bomo ustavili v 
Špeter Slovenov. V gorski beneški vasici pod Matajurjem bomo v družbi domačinke 
obiskali staro kovačijo ter zanimiv vaški muzej.  Potepanje po Benečiji bomo simbolno 
zaključili na odličnem posoško–furlanskem kosilu na meji med Benečijo in Posočjem, 
kjer bomo uživali v tradicionalnih okusih lokalne kulinarike. 

 
AVTENTIČNO DOŽIVETJE REZIJE (celodnevni izlet) 

 

 

PUŠJA VAS > RAVANCA > srečanje z REZIJANI > REZIJANSKO KOSILO V SREDIŠČU 
REZIJE > SOLBICA > OBISK MUZEJA REZIJANSKIH POKLICEV > obisk REZIJANSKE HIŠE 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Rezija - čudovita in pravljična dolina, očara vsakega obiskovalca z neokrnjeno 
naravo, zanimivo zgodovino in svojevrstno "rezijansko" govorico! Rezija, 
poimenovana tudi "dolina rož" leži ob vznožju južnega pobočja Kanina, na italijanski 
strani. Posebna govorica Rezijanov, ki spominja na srednjeveško slovenščino je le 
eden izmed zaščitnih znakov prelepih rezijanskih vasi. Med tradicijami doline imata 
glasba in ples še vedno eno temeljnih vlog in veselo odmevata v vaseh v času večjih 
praznovanj in celo pri porokah. V dolini Rezije živi nekaj več kot 1300 prebivalcev, 
porazdeljenih v šest vasic. Večino teh bomo tudi obiskali in se srečali z domačini – 
Rezijani. Zanimivost: V Sloveniji smo v počastitev doline in njenih prebivalcev 
poimenovali dve ulici: eno najdete v Ljubljani, druga se nahaja v Mariboru. 
 

 
POTEPANJE PO ALPSKI TROMEJI  (celodnevni izlet) 

 

 

BAŠKO JEZERO >  ZILJSKA DOLINA > TRBIŽ > OVČJA VAS > MANGARTSKA JEZERA > 
POZNO SLOVENSKO KOSILO 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 
Potepanje po alpski tromeji je popotovanje v svet čudovitih jezer, dolin, mogočnih 
vrhov in idiličnih vasic. To so kraji, kjer smo Slovenci pustil svoj močan pečat!  Skozi 
karavanški predor se bomo zapeljali na Avstrijsko Koroško, obiskali Baško jezero ter pot 
nadaljevali v Ziljsko dolino, kjer bomo prisluhnili zanimivim zgodbam o Slovencih v teh 
krajih,... Iz Avstrije bomo prestopili v Italijo, obiskali mesto na tromeji -  Trbiž, ter nekoč 
najbolj slovensko kanalsko vas - Ovčjo vas. Pred zaključkom bomo obiskali še čudovito 
Mangartsko jezero - ogledalo julijskih vršacev ter izlet sklenili s poznim kosilom na 
slovenski strani. 

 
IZLET NA AVSTRIJSKO KOROŠKO – ZIBELKO SLOVENSTVA (celodnevni izlet) 

 

  

VRBSKO JEZERO IN VAS OTOK > CELOVEC > GOSPA SVETA > VOJVODSKI PRESTOL > 
POZNO SLOVENSKO KOSILO 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 
Podajte se z nami na raziskovanje Avstrijske Koroške – čudovite pokrajine, ki jo 
zaznamujejo visoki vrhovi in krasijo v soncu lesketajoča se jezera. Razgibana 
pokrajina, poznana kot avstrijski raj velja za zibelko slovenstva. O tem pričajo tudi 
ostanki, ki kažejo na bogato kulturno dediščino in prisotnost Slovencev na tem 
območju daleč nazaj v zgodovino. Na našem popotovanju si bomo ogledali simbole 
slovenstva, pomnike in mejnike našega obstoja in ponosa - knežji kamen, 
Gosposvetsko polje in Vojvodski prestol. 
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ISTRA IN KVARNER 
 

 
Z LADJO OB ZAHODNI OBALI ISTRE z glasbo »v živo«  (celodnevni izlet)

 

 
 
 
PRAVLJIČNA ISTRA – mesta ob dolini reke Mirne  (celodnevni izlet) 

 

 

očarljivi ROČ > slikoviti HUM in pokušina HUMSKE BISKE > ISTRSKO KOSILO > MOTOVUN z 
degustacijo tartufov > pravljični GROŽNJAN 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 
Zapeljite se do najlepših starodavnih mestec v notranjosti Istre, spoznajte skrivnosti 
staroslovanske pisave ter uživajte v okusih pristne istrske kulinarike... Tekom našega 
izleta bomo obiskali prastara istrska mesteca, kjer so še danes lepo ohranjena 
srednjeveška obzidja, kamnite cerkvice s skrivnostnimi freskami, ozke tlakovane 
uličice, zanimive palače... Vstopili bomo v pravljični svet kamnitih hiš in čudovitih 
razgledov ter se poglobili v legende o velikanih, ki naj bi ta mesteca zgradili. Med 
istrskimi velikani je najbolj poznan Veli Joža iz Motovuna. Med izletom ne bomo 
zamudili niti postanka v tipični istrski konobi s pristno domačo kulinariko ter degustacije 
izdelkov iz tartufov! 
 

 
NAJLEPŠA MESTA JUGOZAHODNE ISTRE – od Rovinja do Pule  (celodnevni izlet)  

 

 

romantični ROVINJ > skrivnostni DVIGRAD > ISTRSKO KOSILO > očarljivi VODNJAN > 
starodavna PULA ali SVETVIČENAT 
Cena: od 29,90 € na osebo 
 
Sprehodite se skozi najlepša mesta jugozahodne Istre, odkrijte zanimive legende  in 
ugotovite zakaj so ti kraji opevani že vse iz časov antike. Jugozahodni del Istre je v 
poletnih mesecih poln turističnega vrveža, zato ga je najlepše obiskati v 
spomladanskih ali jesenskih mesecih. Romantični Rovinj, skrivnostni Dvigrad, očarljivi 
Vodnjan, starodavna Pula in Svetvinčenat so mesta, ki navdušujejo z izredno bogato 
zgodovino, krasnimi motivi za ljubitelje fotografije ter skrivnostnimi legendami. Mi 
bomo kraje raziskali v družbi izkušenega vodiča – domačina. Med našim 
popotovanjem se bomo ustavili tudi na bližnji turistični kmetiji, kjer nas bodo sprejeli 
gostoljubni gospodarji in nam v idiličnem ambientu postregli z lokalnimi specialitetami. 

 
IZLET V RAJSKE BRIONE IN STARODAVNO PULO  (celodnevni izlet) 

 

 

starodavna PULA > rajski BRIONI > VEČERJA V ISTRSKI KONOBI 
Cena: od 49,90 € na osebo 
 
Prelepa in ohranjena narava, zanimiva arhitektura in duh Maršala Tita... Brioni in Pula 
vas bosta očarala z lepotami in s svojo bogato zgodovino! Pustite se zapeljati v raj! S 
turističnim vlakom se zapeljite po Brionih in uživajte ob pogledu na livade, kjer se 
pasejo lopatasti jeleni, mufloni, zebre in druge eksotične živali. V objemu blage 
mediteranske klime, med bogato brionsko floro najbolj izstopa 1600 let staro drevo 
oljke, ene najstarejših na Mediteranu. Oglejte si arheološke izkopanine, razstavo “Tito 
na Brionih”, nato pa se zapeljite v starodavno Pulo. Presenetila vas bo s svojim starim 
mestnim jedrom in znamenito "Puljsko areno" – enega najbolje ohranjenih amfiteatrov 
na svetu. Za popoln zaključek izleta sledi še odlična večerja v pravi istrski konobi! 

 
 

POREČ > ROVINJ > LIMSKI KANAL > (VRSAR) > POREČ 
Cena: od 35,90 € na osebo 
 
Nepozaben izlet po najlepših delih zahodne istrske obale z veliko in lepo urejeno 
ladjo ter glasbo »v živo«! Pot nas bo peljala do najlepših istrskih mest zahodne obale 
Istre ter znamenitega Limskega kanala - edinega naravnega fjorda v Istri. Tekom 
izleta si bomo vzeli  čas  tudi za postanek v Rovinju. V družbi vodnika – domačina si 
bomo ogledali skrite lepote tega romantičnega obmorskega mesta, ki velja za  
enega najbolj fotogeničnih sredozemskih mest. Sredi dneva nam bodo na ladji 
postregli okusno morsko kosilo, zaigrala pa nam bo tudi glasba »v živo«! Dan z vonjem 
po dopustu! 
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ČUDOVITA ISTRA – med Bujami in Novigradom   (celodnevni izlet) 

 

 

čudovite BUJE in pokušina TARTUFOV > zanimiv MUZEJ ISTRSKIH OBRTI > ogled 
STARINSKE OLJARNE > degustacija OLJČNEGA OLJA > skrivnostno ZAVRŠJE > domače 
KOSILO NA ISTRSKI KMETIJI > obmorski NOVIGRAD 

 

Cena: od 35,90 € na osebo  
 
Odkrijte skrivnostne vasice in skrite kotičke čisto blizu slovenske meje ter razvajajte 
svoje brbončice s pristno istrsko kulinariko! V družbi vodnika domačina bomo obiskali 
Buje, ki so bile zaradi strateškega položaja v preteklosti poznane kot »straža Istre«.  
Na zanimivih postankih bomo okušali izdelke iz tartufov, oljčno olje, si ogledali staro 
torklo ter tradicionalno istrsko hišo. Nekaj deset minut vožnje stran bomo nad dolino 
Mirne uzrli mistično in zapuščeno Završje, ki navdušuje z ohranjeno arhitekturo, 
obzidjem ter viharno zgodovino. Sredi dneva bo čas za domače kosilo na istrski 
kmetiji, zatem pa se bomo odpeljali še v obmorski Novigrad – mestece s čudovitimi 
uličicami in trgi. Za konec si bomo privoščili še kavico ob morju.  

 

 
Z LADJO NA GOLI OTOK  (celodnevni izlet)

 

 

KRK > GOLI OTOK > KOSILO NA LADJI > SVETI GRGUR > OTOK GALUN > KRK 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Zapeljite se na nepozaben celodnevni izlet na Goli otok - jugoslovanski Alcatraz, ki 
nam je bil dolgo časa skrit in je zaznamoval usodo mnogih ljudi! Iz Krka bomo odpluli 
proti Golemu otoku, ki je vse do leta 1989 služil kot zapor za politične zapornike. V 
družbi lokalnega vodiča bomo raziskali otok in ugotovili, da je bil pobeg iz otoka 
zaradi strogega varovanja, močnih morskih tokov in oddaljenosti skoraj nemogoč 
podvig. Pa je komu vendarle uspelo? Ob vrnitvi na ladjo nam bo prijazna posadka 
postregla z okusim ribjim kosilom. Plovbo bomo nato nadaljevali mimo južne obale 
otoka Sv. Grgur, ki se ponaša s strmimi klifi in bunkerji, ki so jih gradili zaporniki. Zasidrali 
se bomo v lepi uvali in imeli prosto za ogled ostankov zapora, ki je bil namenjen zgolj 
ženskam. Z ladjico bomo nato zapluli mimo majhnega otoka Galun, kjer prebiva 
velika kolonija galebov. 

 
ODKRIVANJE KVARNERJA Z LADJO: KRK – RAB- PAG (celodnevni izlet)

 

 

KRK > RAB > MORSKO KOSILO NA LADJI > PAG > ZLATA PLAŽA > KRK 
Cena: od 39,90 € na osebo 
 
Odkrivajte najlepše kotičke Kvarnerja z ladjo in si privoščite nepozaben morski oddih! 
Kvarner obsega veliko število otokov in nešteto majhnih otočkov, ki vabijo s svojimi 
prelepimi plažami, starodavnimi mesti in naravno dediščino. Z ladjo bomo pluli med 
otoki Krk - Rab - Pag in obiskali nekaj najlepših kotičkov. Med izletom bomo v 
spremstvu vodnika raziskovali staro mesto Rab, majhno mestece Lun na Pagu in videli 
najstarejše oljke na Jadranu. Med uživanjem na morju vam bo posadka postregla z 
morskimi dobrotami.  

 

 
Programi v katalogu vključujejo: najmanj en obrok, oglede po programu, predvidene vstopnine, predvidene 
degustacije, predvidena srečanja z domačini, strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše 
odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV. 
 
 

Več informacij na: 05 611 79 62, 031 337 339, info@autentica.si, www.autentica.si  
 

 
 
 
 
 

 
 

Z nakupom naših izletov pomagate manjšim lokalnim 
pridelovalcem, kmetijam, društvom in posameznikom! 

S tem pomembno prispevate h krepitvi lokalne 
skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila! 



                     

ZA NATANČNEJŠO PONUDBO NAS POKLIČITE!  Autentica – turistično razvojna agencija d.o.o. 
GSM: 031-337-339, Tel.: 05-611-79-62 (med delavniki), e-pošta: info@autentica.si, splet: www.autentica.si 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z nakupom naših 
 

 izletov pomagate manjšim lokalnim pridelovalcem, 
kmetijam, društvom in posameznikom! 

S tem pomembno prispevate h krepitvi lokalne 
skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila! 

O AGENCIJI AUTENTICA 
 
V agenciji Autentica se trudimo, da smo z destinacijo na kateri delujemo čim tesneje povezani. Po 
duši smo naravovarstveniki, radi imamo lokalno pridelano hrano in smo ljubitelji tradicije! Zato bi 
radi, da se čudovita narava ter posebnosti našega podeželja, mest in vasi ohranjajo! 
 
V našo ponudbo smo zato vključili manjše ponudnike, take, ki svojo dejavnost opravljajo s srcem 
ter na okolju prijazen način! V ponudbo vključujemo tudi društva in posameznike, ki se trudijo 
ohranjati kulturno dediščino, skozi obnovo domačij, ohranjanja starih običajev, plesa, petja, 
obnovo starih orodij, glasbil in drugega. 
 
Vse naše izlete vodijo vodniki-domačini, ki poznajo obiskane kraje do potankosti in vas še dodatno 
zabavajo z lokalnimi anekdotami in zgodbami. 
 
Zaradi tega vam lahko s ponosom povemo, da skupaj z vami posredno in neposredno 
pomagamo lokalnim skupnostim, saj z nakupom naših izletov tudi vi pomagate manjšim lokalnim 
pridelovalcem, kmetijam, društvom ter posameznikom! S tem pomembno prispevate h krepitvi 
lokalnih skupnosti ter ohranjanju kulturnega izročila! 
 
Naše avtentične izlete zlahka prepoznate po naši blagovni znamki »Autentica«! 
 
Vabimo vas, da skupaj z nami spodbujate razvoj podeželja in negujete slovensko tradicijo na 
nepozabnih izletih po Primorski, Notranjski, Gorenjski, Koroški, Kozjanskem in Bizeljskem, Istri ter 
zamejstvu!  
 
 
Vaša ekipa Autentice 

 
POTUJTE Z NAMI IN DOŽIVITE KRAJE 

NA AVTENTIČEN NAČIN:  
Z LOKALNIM VODNIKOM DOMAČINOM  

DOŽIVITE OKUSE NAŠIH KRAJEV NA 
DRUGAČEN NAČIN! 

ODKRIJTE SKRITE KOTIČKE ZA KATERE 
 VEMO SAMO DOMAČINI! 

T: 05 611 79 62, M: 031 337 339 
E: info@autentica.si 
www.autentica.si 
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Za vaš lep dan bomo poskrbeli 
Matjaž Primc, Nina Kolar, 

Jernej Frank, 
ter naša ekipa izkušenih vodnikov 

in ostalih lokalnih ponudnikov! 
 

 
 

»Istrsko pravljico smo za naš kolektiv izpeljali kot strokovno ekskurzijo, motivacijsko 
aktivnost ob začetku šolskega leta ter priložnost za povezovanje kolektiva. Program je bil 
odlično izpeljan. Spoznali smo kraje, ki jih redko obiščemo ali pa sploh ne poznamo, 
uživali smo v kulinariki Primorske, avtentični govorici, tudi vreme nam je bilo naklonjeno. 
Vodenje je bilo strokovno, ravno prav obsežno, vodnika sta se znala prilagoditi skupini. 
Hvala za dobro pripravo, izvedbo in sodelovanje pred samo izvedbo.« 
 
                                                                              ga. Milena Vidovič, ravnateljica OŠ Rodica 

 

Matjaž Primc 
direktor 

 

Jernej Frank 
razvoj & 

koordinacija 

Nina Kolar 
prodaja 

 

 
 

Pa je za nami še en izlet, ki smo se ga iz našega podjetja udeležili v okviru vaše 
organizacije. Vtisi ob vrnitvi so pozitivni, topli, domači….težko opišemo z besedo….Nikoli 
si ne bi predstavljali, da je Koroška tako čudovita, zelena, polna življenja in lepe narave. 
Ljudje so napredni, prijazni, gostoljubni in preprosti. Da smo jo lahko tako polno doživeli v 
enem dnevu, je tukaj seveda zaslužna vaša vodička in vaša agencija, ki ste vse skupaj 
organizirali in res super izpeljali. Pohvala gre tudi obema šoferjema, ki sta nas varno 
pripeljala tja in nazaj. Vreme nam je sicer hotelo malo ponagajati, vendar se nismo dali 
😊, vedno boljše je potem kazalo in se je pokazalo tudi sonce…. 
V imenu vseh sodelavcev in našega direktorja se Vam za vse zahvaljujemo in upamo, 
da nas še popeljete še v kakšen čudovit kotiček naše zelene Slovenije… 
. 
 

                                                                          ga. Neža Ratuznik Robar, kolektiv podjetja ECHO 


