
 IZLET V BELO KRAJINO

Spoštovani člani DSAP!

V soboto 21. maja organizira naše društvo izlet v Belo krajino. Kot običajno se bomo zbrali ob 07.30  
uri na parkirišču pred halo Tivoli in se  odpeljali po avtocesti do Biča, kjer bomo avtocesto zapustili  
in se po magistralni cesti zapeljali v smeri Žužemberka do Soteske. Tu bo prvi postanek, kjer si bomo  
vzeli čas za klepet ob kavici.
Ob 09.00 uri nas bo pot vodila preko grajskega vrta do Hudičevega turna, ki si ga bomo ogledali ob  
strokovni razlagi vodičke. 
Ob približno 10.15 uri se bomo odpravili naprej do kraja Občice, kjer nas bodo predstavniki društva  
Kočevarjev  staroselcev  sprejeli  z  medenim  žganjem.  Ob  strokovni  razlagi  iste  vodičke  si  bomo  
ogledali tipični kočevarski zgradbi z dvoriščem in zbirko različnih predmetov iz tistega časa. Ogled in  
razlaga bosta trajala 1,5 ure.

Okoli 12.15 ure se bomo odpravili do izvira reke Krupe, kjer bo možnost za krajši sprehod do izvira  
ali pa za ogled tipične belokranjske lesenjače. Ogled slednje je neobvezen, stane pa 1,00 EUR po  
osebi za tiste, ki so zainteresirani. Ob 13.30 uri je na kmetiji »Ob izviru Krupe« organizirano tipično 
belokranjsko kosilo s kozarčkom rujnega vinca.
Ob 16.00  uri je  predviden  odhod  v  smeri  proti  Metliki,  kjer  je  ob  17.00  uri  organiziran  ogled 
Belokranjskega muzeja. Ogled bo voden in bo trajal približno eno uro. Po ogledu Belokranjskega  
muzeja se bomo odpravili proti Ljubljani. Prihod v Ljubljano  je predviden  ob ca. 20. uri.

Izlet organizira gospod Jože Romšek, univ. dipl. iur. Za zgodovinsko in geografsko razlago naše poti  
pa je naprošen podpredsednik društva dr. Peter Vencelj.

Cena izleta za člane s plačano članarino za leto 2011 znaša 25,00 EUR na osebo, za nečlane pa  
30,00 EUR na osebo. V ceno izleta je vključeno zavarovanje, prevoz, vstopnina za vse oglede in  
kosilo.  Prijavnino  nakažite  na  trans.  račun  društva  št.  2900  0005  5184  709,  UniCredit  Bank,  
Šmartinska 140, Ljubljana, do 11. maja, namen: za izlet v Belo krajino.  Tisti, ki še niste poravnali  
članarine za letos, lahko to storite po isti položnici, le da morate to navesti v namenu nakazila. Če  
plačujete za več oseb hkrati, navedite tudi vsa imena in priimke.
Prosimo, da se prijavite za izlet na e-mail naše tajnice Damijane Zelnik: damijana.zelnik@t-2.net in 
meni v vednost.
Sedežni  red  v  avtobusu  je  odvisen  od  vrstnega  reda  prispelih  prijav. Prijave  sprejemamo  do  
zapolnitve prostih mest.

Veselimo se ponovnega srečanja in vas lepo pozdravljamo!

Ljubljana, 3.5.2011                                                                                       Predsednik društva
                                                                                                        Lovro Sodja, prof.
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