
Vabljeni v

OSRCJE
Kozjanskega!

Zaradi številnih pozitivnih 

odzivov, pohval in spodbud, 

smo za vas pripravili 

prenovljeno ponudbo 

enodnevnega izleta po 

Kozjanskem. Na njem boste 

spoznali naše kraje, zgodbe, 

ljudi in ob tem okusili še del 

kozjanske  kulinarike. 

OGLED  PILŠTANJA. 
Ogledali si boste pranger, farno 
cerkev s fresko in kipom edine 
slovenske svetnice Sv. Eme 
Pilštanjske, izvedeli zanimive 
zgodbe in razloge zakaj na 
Pilštanju tako cenimo dren. V 
muzejski učilnici boste doživeli 
pouk po starem. Degustirali 
boste drnulovec. Možen bo 
nakup domačih izdelkov.

OGLED ČEBELARSTVA KOZMUS. 
Sprejel vas bo dr. Peter Kozmus, svetovno znan strokovnjak s področja 
čebelarstva. Razkazal vam bo čebelnjak, razložil zakaj so čebele 
pomembne za ljudi, predstavil čebelje pridelke in tehnologijo ter vam 
povedal zgodbo, kako je Slovenija dosegla razglasitev svetovnega dne 
čebel. Čebele boste spoznavali tudi s pomočjo virtualnih očal TD 
Pilštanj! Degustirali boste različne čebelje pridelke. Možen bo 
nakup.



PO OGLEDIH SLEDI KOSILO NA ENI IZMED OKOLIŠKIH TURISTIČNIH 
KMETIJI.

Obljubljamo vam, da se boste ob tem imeli nepozabno!

CENA ZA CELODNEVNI OGLED ZA SKUPINE NAD 
30 OSEB JE 33,00 € NA OSEBO!

Možnost ogledov je vsak petek in soboto ter med tednom po dogovoru.
Na vašo željo lahko ponudbo v določenem delu tudi prilagodimo. 

Dodatne informacije in prijave na: info@td-pilstanj.si ali 041 735-273

VABLJENI

Ogled ekološke kmetije
KUKOVIČIČEV MLIN ali 
ogled KMETIJE SINKOVIČ. 
V mlinu vam bodo predstavili, kako 

meljejo žito in iz moke izdelujejo različne 

izdelke. Na mlekarski kmetiji vam 

bodo pokazali hlev, proizvodnjo mleka 

in mlečnih izdelkov.  Degustirali boste 

domače izdelke. Možen bo nakup.

OGLED GRADU PODSREDA.
Vodič vas bo popeljal po "najbolj grajskem izmed vseh 

gradov" na Slovenskem. V njem si boste med drugim 

ogledali tudi več stalnih in priložnostnih razstav, ter 

poročno dvorano.

V CENI SO ZAJETE:   vstopnine na štirih lokacijah 

degustacije na treh lokacijah     kosilo na turistični kmetiji       

vodenje na vsaki lokaciji  organizacija in vodenje izleta


