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1000 Ljubljana
Datum: 17.5.2010      

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva vas v sodelovanju z Društvom 
avstrijsko-slovenskega prijateljstva iz Celovca vljudno vabi na izlet na

V R B S K O   J E Z E R O  -  sobota, 19. junija 2010

Točno ob 7.00 uri se bomo zbrali na parkirišču pred halo Tivoli v Ljubljani in se preko 
Ljubelja in preko Hodiš ( Keutschach ) odpeljali do Vrbskega jezera.  Po vkrcanju na 
turistično ladjico ob 9.20  se bomo odpeljali do kraja Vrba ( Velden ) v Poreče in nazaj, nato 
si bomo ogledali še cerkve na Otoku otoka ( Maria Wörth ). Po Otoku in Vrbskem jezeru nas 
bo vodila turistična vodička mag. Irene Weber. Ob 13.00 uri nas bo avtobus preko Šentilja 
odpeljal v Bilčovs ( Ludmannsdorf ) v Gurah. 
Po kosilu ob 13.30 v slovenski gostilni  „Pri Miklavžu“ v Bilčovsu se bomo odpeljali preko 
Drave v slovensko vas Sveče ( Suetschach ), kjer si bomo ob ca. 15.30 uri ogledali Goršetovo 
galerijo in „Vrt koroških slovenskih kulturnih delavcev“. Galerijo in okolico nam bo 
razkazala mag. Tatjana Feinig, predsednica slovenskega kulturnega društva Kočna.
Ob povratku se bomo mimogrede ustavili še v romarski cerkvi v Podgorjah (Maria Ellend ) 
pri Šentjakobu.  V Ljubljano se vrnemo skozi karavanški tunel okoli 20.00 ure.

Cena izleta je skupno z avtobusnim prevozom, vstopnico za ladjo in kosilom 32 Eurov. 
Člani DSAP s plačano članarino (15 eurov) plačajo samo 22 Eurov. Izlet in članarino lahko že 
predhodno, vendar najkasneje do četrtka 17.6. plačate na naš trans. račun (glej spodaj) 
ali pa boste izlet plačali na avtobusu. S seboj vzemite osebni dokument. 
Prijave sprejemamo do 12. junija  oziroma do zapolnitve prostih mest na e-mail tajnika 
društva: lovro.sodja@guest.arnes.si 

Vse člane, tudi tiste, ki se ne boste udeležili izleta, prosimo, da nam zaradi lažjega in 
hitrejšega  informiranja tudi v bodoče, pošljejo svoj e-mail na naslov tajnika.

Nasvidenje 19. junija!

Za DSAP:
Predsednik:                                                                            Organizator izleta – tajnik:
Dr. Peter Vencelj                                                                   Lovro Sodja, prof.

Društvo slovensko avstrijskega prijateljstva, Erjavčeva ulica 26, 1000 Ljubljana
tajništvo lovro.sodja@guest.arnes.si, Elektronski naslov  info@dsap.si, internetna stran www.dsap.si, 

transakcijski račun 29000-0055184709 pri BACA Ljubljana, davčna številka 95437398, 
predsednik društva Peter Vencelj,  tajnik Lovro Sodja
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