
 

 
 



 

POLETJE Z ZAVODOM BREZ OVIR 
 

Pridruži se nam na enodnevnem izletu na eni izmed atraktivnih dostopnih lokacij in izkusi 

doživetje brez ovir!  

Izberi kakšnega izmed naših predlogov in se čim prej prijavi, da si zagotoviš rezervacijo, saj so 

mesta omejena. 

 

Prijetno sveži Arboretum Volčji potok 

 

 

 

 

 

 

 

Arboretum Volčji potok deluje že skoraj 70 
let in je najbolj obiskan botanični vrt v 
Sloveniji. V njem je na kar 88 hektarjih 
posajenih 3.500 rastlin z vseh koncev sveta. 
Na ogled so tudi razne sezonske razstave 
rastlin in živali.  
Sprehodili se bomo skozi park, spoznali 
njegovo zgodovino, si ogledali rastlinje in 
čudovite nasade cvetlic. Ogled arboretuma 
bo trajal približno 2 uri, popestrile pa ga 
bodo zanimive informacije našega vodnika. 
 
 Cena za skupino 10 oseb je 31€/ osebo in vključuje: prevoz do 50 km, spremstvo, 

organizacijo, vse vstopnine in manjšo malico. V primeru lastnega prevoza je cena: 11€/ 

osebo. 

 

Možni termin: 6. 7. 2021 z začetkom vodenja ob 9.00. 

 

Obvezne so predhodne prijave. Te sprejemamo na: turizem@brezovir.si, 070 844 744. 

Prijavite se lahko najkasneje do 2. 7. 2021. 
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Po poteh dolenjske kulturne dediščine 

  
 

Odpravili se bomo v Galerijo Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, ki je ena izmed največjih 

slovenskih galerij in domuje v nekdanjem samostanu. Z vodnikom si bomo ogledali razstavo 

kiparja Janeza Boljke in ohranjeno gotsko samostansko cerkev. Nato pa bomo odpotovali 

naprej še na eno, z okljuki reke Krke čudovito obdano lokacijo, na grad Otočec. Tudi tam vam 

bo vodnik razkril nekaj zanimivih zgodb iz preteklosti, ogledali si bomo še dvorišče, kjer domuje 

grajska kavarna. Ogled bo trajal približno 3 ure, na njem prejmete tudi malico Zavoda Brez 

ovir.  

 

 

 

 

 

 

 

Cena za skupino 10 oseb je 48€/ osebo in vključuje: prevoz do 92 km, spremstvo, 

organizacijo, vse vstopnine in manjšo malico. V primeru lastnega prevoza je cena: 14€/ 

osebo. 

 

Možni termin: 7. 7. 2021 z začetkom vodenja ob 10.30. 

 

Obvezne so predhodne prijave. Te sprejemamo na: turizem@brezovir.si, na 070 844 744. 

Prijavite se lahko najkasneje do 2. 7. 2021. 
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Ogled plantaže paradižnikov Lušt in tropskega vrta Ocean orchids 

  
 

Kdo ne pozna najbolj znanih slovenskih paradižnikov Lušt? Preverite njihovo okusnost iz prve 

roke in odkrijte, kako so vzgojeni. Potem pa se z nami odpravite še v nekoliko večjo eksotiko v 

tropski vrt, poln orhidej. Ogled bo trajal približno 3 ure, na njem prejmete tudi malico Zavoda 

Brez ovir.  

 

 

Z gondolo na Vogel 

 

Oglejte si kraljestvo Zlatoroga in si oči 
napasite na najlepšem razgledu na 
celotno Bohinjsko jezero. Do zgornje 
postaje Žičnice Vogel se na več kot 
1500 m nadmorske višine 
udobno pripeljete kar s prilagojeno 
gondolo. Na poti nazaj se bomo na 
Bledu ustavili in v Kavarni Park 
preizkusili še originalno blejsko 
kremšnito. Ogled bo trajal približno 3 
ure.  

Cena za skupino 10 oseb je 68€/ osebo in vključuje: prevoz do 180 km, spremstvo, 

organizacijo, vse vstopnine in manjšo malico. V primeru lastnega prevoza je cena: 18€/ 

osebo. 

 

Možna termina: 13. 7. ali 17. 7. 2021 z začetkom vodenja ob 10.30. 

 

Obvezne so predhodne prijave. Te sprejemamo na: turizem@brezovir.si, na 070 844 744. 

Prijavite se lahko najkasneje do 6. 7. 2021. 
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Pot med krošnjami pohorskih smrek 

 Izkusite novo perspektivo narave, tokrat 
naravnost izmed vrhov pohorskih smrek. 
1043 metrov dolga pot se med smrekami 
vije do 20 metrov visoko, vmes navduši z 
adrenalinskimi in poučnimi postajami, 
nato pa nas za konec ponese na 37 
metrov visoki stolp, ki ponuja nepozaben 
pogled po pohorskih gozdovih in v 
dolino, včasih celo do slovenskih Alp in 
preko meja Slovenije. Ogled bo trajal 
približno 3 ure, na njem prejmete tudi 
malico Zavoda Brez ovir.  
 

 

 

Cena za skupino 10 oseb je 59€/ osebo in vključuje: prevoz do 100 km, spremstvo, 

organizacijo in vse vozovnice. V primeru lastnega prevoza je cena: 25€/ osebo. 

 

Možni termin: 14. 7. z začetkom vožnje ob 11.00. 

 

Obvezne so predhodne prijave. Te sprejemamo na: turizem@brezovir.si, na 070 844 744. 

Prijavite se lahko najkasneje do 8. 7. 2021. 

 

Cena za skupino 10 oseb je 49€/ osebo in vključuje: prevoz do 120 km, spremstvo, 

organizacijo, vse vstopnine in manjšo malico. V primeru lastnega prevoza je cena: 15€/ 

osebo. 

 

Možna termina: 21. 7. ali 24. 7. 2021 z začetkom vodenja ob 10.30. 

 

Obvezne so predhodne prijave. Te sprejemamo na: turizem@brezovir.si, na 070 844 744. 

Prijavite se lahko najkasneje do 15. 7. 2021. 
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Na izletih bo vselej ustrezno poskrbljeno tudi za vse preventivne zdravstvene ukrepe po 

navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe cen in programov. Cena lahko variira glede na 

spremembo ponudbe. Napake niso izključene. DDV je vključen v ceni. 

 

Obvezne so predhodne prijave in ustrezna potrditev prijave s strani organizatorja. 

 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Zavod Brez ovir so. p., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana 

Telefonska številka: 040 844 744, e-naslov: turizem@brezovir.si, www.brezovir.si 

 

 

Veselimo se vaše družbe! 
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