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NA IZLET S TURISTIČNIM DRUŠTVOM PETROVČE 

16. 9. 2017 
 
 
Še danes se sliši napev stare legende, ki razkriva skrivnost nastanka Vrbskega jezera in mesta Celovec.  
»Okoli Vrbskega jezera je bila nekdaj močvirna zemlja, ki je ljudje niso mogli obdelovati, zato so se naselili na bližnje hribe in 
griče. Pastir, ki je izgubil svojo čredo, se je moral žalosten vrniti k svoji koči. Če se mu je namreč zateklo kakšno govedo ali 
ovca v močvirno pustinjo, je ni videl nikoli več. Redko kdo si je upal stopiti na kraj, kjer je marsikdo umrl in kjer je takrat 
gospodoval zmaj. Prekrivali sta ga črna tema in neprijazna megla…« 

 

Odhod bo ob 7. uri zjutraj, vožnja v smeri Avstrije in nadaljevanje proti Celovcu. Sprehodili se bomo skozi 

staro mestno jedro, kjer stojijo razkošne renesančne zgradbe. Ogledali si bomo mestne znamenitosti: 

NOVI TRG, ROTOVŽ, DEŽELNA HIŠA, STOLNICA … Še čas za osvežitev. Po sprehodu in krajši osvežitvi bomo 

nadaljevali do MINIMUNDUSA. Izkoristili bomo čas za sprehod med številnimi svetovnimi znamenitostmi, 

ki so predstavljene v pomanjšanem  merilu. Popoldanske urice bomo preživeli okoli VRBSKEGA JEZERA. Po 

želji bomo nadaljevali pot do PYRAMIDENKOGLA, ki bdi nad Vrbskim jezerom. V letu 2013 je je stari leseni 

stolp zamenjal novi, ki dosega višino 100m. Z izjemno leseno strukturo  privablja številne obiskovalce. Z 

vrha se ponuja veličasten razgled po bližnjo okolici. Lahko pa doživite še posebnost – spust po izjemni 

drsalnici oz. toboganu nazaj v nižino. Po želji in z doplačilom vzpon na stolp. V  popoldanskih urah bomo 

nadaljevali pot v smeri proti Sloveniji. Še postanek v gostišču, da se okrepčamo z zgodnjo večerjo. Prihod 

domov v večernih urah (predviden prihod ob 21.30 uri). 

 

CENA za člane: 35 EUR            
CENA za nečlane: 45 EUR         

Cena velja ob prijavi min. 45 oseb. Prijave sprejemamo do 7. 9. 2017. 
Prijava je potrjena ob vplačilu celotnega zneska cene izleta.  

 

CENA VKLJUČUJE:  Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu,  vstopnina 

Minimundus, večerja, organizacija izleta TA Sonček, nezgodno zavarovanje.  

PO ŽELJI: 

Doplačilo Piramidenkogel: 9 € 

Doplačilo vožnja z ladjico po jezeru: 10 € 

Ne pozabite vzeti s seboj osebne izkaznice! 

Več informacij dobite pri vaških poverjenikih ali na tel. 041 381 182 (Katja Strojin) 

 


