VABLJENI V OSRČJE KOZJANSKEGA!
Predstavljamo vam NOVO in cenovno ugodno ponudbo za enodnevni izlet po Kozjanskem. Za
vas smo pripravili zanimiv program obiska, ki je primeren predvsem za skupine. V okviru obiska
se boste seznanili s čebelarstvom, mlinarstvom, bogato zgodovino območja, naravno in kulturno
dediščino kozjanskega in okusili del odlične kulinarike ter se ob tem imeli nepozabno.
Ogled čebelarstva KOZMUS. Sprejel vas bo dr. Peter Kozmus, podpredsednik
svetovne čebelarske organizacije APIMONDIA, predsednik Sveta za čebelarstvo
pri MKGP in strokovnjak s področja čebelarstva. Razkazal vam bo čebelnjak,
predstavil vlogo čebelarja, razložil zakaj so čebele ogrožene in kaj lahko vsi
skupaj naredimo, da jim bo v prihodnje bolje. Odgovoril vam bo na vprašanja
glede čebeljih pridelkov, tehnologije čebelarjenja, vzreje matic ... Na koncu
boste degustirali različne vrste medu s pirinim kruhom. Možen je nakup
domačih izdelkov.
Ogled Pilštanja. Po trgu vas bo popeljal lokalni turistični vodnik. Ogledali si
boste, pranger, staro šolo z muzejsko učilnico, farno cerkev s fresko in kipom
edine slovenske svetnice (Sv. Eme), ki je bila rojena na Pilštanju. Ob tem boste
izvedeli mnoge zanimive zgodbe in tudi razlog, zakaj na Pilštanju tako cenijo
dren. V stari učilnici boste imeli pouk po starem, naučili se boste Pilštanjsko
himno, "Čez Pilštanj voda teče," degustirali boste tudi drnulovec.
Ogled Ekološke kmetije Kukovičičev mlin. Na kmetiji imajo delujoč mlin na
vodni pogon za mletje žit. Spoznali in ogledali si boste celoten postopek mletja
žit. Ob ogledu bo pokušina več vrst kruha z namazi in domačim sokom. Na
kmetiji bo možen nakup različnih vrst moke, kruha, čajev, zelišč, marmelad,
piškotov, sadja in zelenjave.
Ogled srednjeveškega gradu Podsreda. Sprejel vas bo lokani turistični vodnik, ki
vas bo popeljal po "najbolj grajskem izmed vseh gradov" na Slovenskem. V njem
si boste med drugim ogledali več stalnih in priložnostnih razstav, kakor tudi
poročno dvorano.

Po ogledih sledi kosilo na eni izmed okoliških turističnih kmetiji.
Cena za vse oglede (skupine 30-50 oseb) je 29 € na osebo. V njej so zajete vse vstopine po programu,
pokušnja drnulovca, grajskega vina, degustacija medu s pirinim kruhom, pokušinja kruha s pecivom,
kosilo s sokom in vinom ter vodenje lokalnega turističnega vodnika na Pilštanju in na gradu Podsreda.
Možnost ogledov je vsak petek in soboto ter med tednom po dogovoru.
Ponudba velja do 20. 11. 2018. Na vašo željo lahko ponudbo v določenem delu tudi prilagodimo.
Dodatne informacije in prijave na: info@td-pilstanj.si ali 041 735-273 (Andrej)

Vabljeni!

