
Vabljeni v turistično destinacijo Rogla – Pohorje, kjer vas bo na vsakem koraku, pogledu in okusu spremljal 
slogan destinacije »razišči, občuti, užij« in se vam tukaj pod južnimi obronki Pohorja za vedno zapisal 
v srce. Prepričani smo, da boste navdušeni nad številnimi naravnimi in kulturnimi zakladi, ki jih boste 
odkrivali z nami. Med drugim vas bomo popeljali tudi v svet vesoljskih tehnologij in glasbe, užili boste 

številne okuse domačih kulinaričnih dobrot in jih poplaknili z vrhunsko kapljico, ki zori v naši destinaciji.

Tihe zgodbe destinacije Rogla-Pohorje: 
RAZIŠČI, OBČUTI, UŽIJ DESTINACIJO ROGLA – POHORJE

Rogla•Pohorje
Turistična destinacija

ViTanje • OplOTnica • SlOVenSke kOnjice • Zreče 

CENA: 49 EUR/osebo pri udeležbi 45 oseb

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na omenjeni relaciji (razdalja do 250 
km), vse oglede po programu, vstopnino za: ogled Skomarske hiše, kSeVT-a, 
Goslarskega ateljeja, Žičke kartuzije in graščine v Oplotnici, noordungovo kavo 
in kolač, pokušnjo penin, večerjo, vodenje in organizacijo. 

Jutranji prihod v eno najvišje ležečih vasic na slovenskem – 
Skomarje (944 m). Ogledali si bomo Skomarsko hišo, eno 
izmed najbolje obnovljenih starih domačij na slovenskih 
tleh. Predstavlja bivalno kulturo naših prednikov, v hiši je 
tudi spominska soba Jurija Vodovnika, ki se je tukaj rodil. 
Sprehodili se bomo do Cerkve svetega Lamberta iz 14. 
stoletja ter si ogledali zanimivo multivizijo o nabiranju 
mravljičnih jajčec. Pred odhodom se bo z divjačinskimi 
suhomesnimi specialitetami predstavila Turistična kmetija 
Arbajter, ki ima na Skomarju slikovito farmo jelenov. 

Sledi vožnja v Vitanje, mesto ne daleč stran, kjer bomo obiskali 
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT), 
ki se ukvarja s »kulturalizacijo vesolja« in velja kot osrednji 
kulturni prostor v Vitanju, od koder izvira družina pionirja 
vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga. 
Privoščili si bomo Noordungo kavo ter se posladkali s kolači 
imenovanimi Noordungova kolesa. Naslednja točka obiska 
bo Goslarski atelje Skaza, kjer se izdelujejo novi instrumenti 
ter obnavljajo stari. 

Pot bomo nadaljevali skozi Slovenske Konjice, kjer se bomo 
znašli v objemu žlahtnih zgodb. Naš pogled bo zagotovo 
pritegnil fantastičen razgled na vinorodne Škalce. Od tukaj 

prihaja žlahtna kapljica že vse od rimskih časov, danes pa se 
lahko pohvalijo z eno najsodobnejših vinskih kleti v Evropi. 
Panoramsko vožnjo skozi mesto bomo  nadaljevali proti skriti 
Dolini svetega Janeza, kjer v miru in tišini leži tiha lepotica, 
Žička kartuzija, spomenik državnega pomena. Prisluhnili 
bomo zgodbi o življenju in ustvarjanju kartuzijanov na tem 
območju ter si ogledali stalne samostanske razstave. Preverili 
bomo ponudbo Zlatega Griča, ki prav tukaj, v tihi samostanski 
kleti zori svoje penine (bela, rose, vintage). Po pokušnji penin 
bo čas za kavo v najstarejši gostilni na Slovenskem, Gostilni 
Gastuž, ki datira v leto 1467. 

Zadnja točka ogleda bo Oplotnica, zakladnica edinstvenih 
naravnih in kulturnih doživetij. Izvedeli bomo vse o tradiciji 
ročnega pranja ob potoku Oplotniščica, se sprehodili 
skozi park do Graščine, kjer se bomo ponovno srečali z 
zgodbo kartuzijanov. Ogled notranjosti Graščine, ki je bila 
obnovljena s pomočjo evropskih sredstev, prav tako Grajsko 
dvorišče, kjer živi tržnica domačih izdelkov. Predstavitev 
Kmetije Lamperček-Obrul, pokušnja različnih vrst sirov, 
skute in jogurtov (možnost nakupa izdelkov). Naše druženje 
bomo zaključili z večerjo na Domačiji Forbar, kjer nam bodo 
pripravili odlične domače jedi.  V večernih urah se bomo polni 
lepih vtisov in doživetij vrnili domov.  

OPOMBE: ponudba je predlog, ki se lahko časovno, vsebinsko in cenovno 
prilagodi različnim ciljnim skupinam. Ponudbo pripravila: ilona Stermecki 
(v sodelovanju s TD rogla-pohorje) Kontaktni podatki: M: 031 647 444, 
e: ilona@pohorje-turizem.com. V Slovenski Bistrici, 17.2.2017.


