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Odhod avtobusa ob 08 uri iz dogovorjenega mesta . Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane po 
dolenjski avtocesti do Kostanjevice 

vznožju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so 
padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali 

prečudovite 

Sledil bo voden ogled Samostan Kostanjevica na Krki, pri domačinih imenovan kar Grad 
Kostanjevica, sicer pa samostan Studenec svete Marije je bil zgrajen leta 1234 južno od 

naselja Kostanjevica na Krki. Ustanovi
Juto. Samostan je znan po bivši samostanski cerkvi in najobsežnejših arkadah izmed vseh 
stavb v Sloveniji, tudi grajskih. Danes se v njem nahaja Galerija Božidar Jakac, v okolici 

Po kosilu pa sledi povratek proti domu s kratkim postankom.
 

 

POTREBUJETE PRIMERNO OBUTEV ZA V JAMO!

CENA IZLETA 
V CENI JE VKLJUČENO VSTOPNINI, KOSILO IN PREVOZ

Pridružujemo si pravice do spremembe programa.

 

IZLET DOLENJSKA  
 

Odhod avtobusa ob 08 uri iz dogovorjenega mesta . Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane po 
Kostanjevice  in ogled  Kostanjeviške jame. Kostanjeviška jama leži ob 

vznožju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so 
padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali 

prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sledil bo voden ogled Samostan Kostanjevica na Krki, pri domačinih imenovan kar Grad 
Kostanjevica, sicer pa samostan Studenec svete Marije je bil zgrajen leta 1234 južno od 

naselja Kostanjevica na Krki. Ustanovil ga je koroški vojvoda Bernard Spanheimski z ženo 
Juto. Samostan je znan po bivši samostanski cerkvi in najobsežnejših arkadah izmed vseh 
stavb v Sloveniji, tudi grajskih. Danes se v njem nahaja Galerija Božidar Jakac, v okolici 

gradu pa je forma viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozno kosilo. 
Po kosilu pa sledi povratek proti domu s kratkim postankom.

POTREBUJETE PRIMERNO OBUTEV ZA V JAMO!

CENA IZLETA 52€ / NA 45 OSEB 
V CENI JE VKLJUČENO VSTOPNINI, KOSILO IN PREVOZ

 
Želimo vam prijeten izlet. 

 
 

do spremembe programa. 

 

Odhod avtobusa ob 08 uri iz dogovorjenega mesta . Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane po 
Kostanjeviška jama leži ob 

vznožju Gorjancev, ki jih označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so 
padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali 

Sledil bo voden ogled Samostan Kostanjevica na Krki, pri domačinih imenovan kar Grad 
Kostanjevica, sicer pa samostan Studenec svete Marije je bil zgrajen leta 1234 južno od 

l ga je koroški vojvoda Bernard Spanheimski z ženo 
Juto. Samostan je znan po bivši samostanski cerkvi in najobsežnejših arkadah izmed vseh 
stavb v Sloveniji, tudi grajskih. Danes se v njem nahaja Galerija Božidar Jakac, v okolici 

Po kosilu pa sledi povratek proti domu s kratkim postankom. 

POTREBUJETE PRIMERNO OBUTEV ZA V JAMO! 

V CENI JE VKLJUČENO VSTOPNINI, KOSILO IN PREVOZ 


