Srečanje avtodomarjev - grem domov v Novo mesto
Prečudovito Novo mesto, ki leži na jugovzhodnem delu Slovenije, je mesto,
kjer so se rodile sanje o počitniških vozilih. Adria Mobil sodi v evropski vrh
proizvajalcev v karavanski branži, znanje in dolgoletne izkušnje pa ji
omogočajo prilagajanje potrebam, željam in zahtevam kupcev na več kot
25-ih različnih trgih v Evropi in svetu. Stalne inovacije, kvaliteta in ugodna
cena so glavne sestavine Adrijinega uspeha že več kot 50 let.
Program: 15. – 17. april 2016

1.dan: Prihod v Novo mesto, kjer se bomo ob 10.50 zbrali na parkirišču podjetja Adria Mobil, in se odpravili na
voden ogled tovarne Adria Mobil. Po ogledu se odpeljemo na Grm, na urejeno parkirišče za avtodome PZA Camper stop Stara Vrtnarija Grm. Okoli 17. ure sprehod v mesto, ogled razstavljeni Adrijinih avtodomov, obisk
tržnice, druženje in možnost večerje v restavraciji hotela Pri Belokranjcu.
2.dan: Za ljubitelje jutranjih sprehodov bomo organizirali pohod po novomeških gričih. (Ragov log, preko Marofa
in po Župančičevem sprehajališču ob reki Krki nazaj do Kandije in na Grm -7 km cca 1.5 ure). Dopoldne po želji
kopanje in kosilo v Dolenjskih ali Šmarjeških Toplicah. Okoli 14. ure sprehod do centra mesta in ogled starega
mestnega jedra ter Dolenjskega muzeja, sprehod preko Kapitlja do Loke, kjer se bomo vkrcali na Rudolfov splav.
Splavarjenje po reki Krki, po okljuku Novega mesta. Po želji večerja.
3.dan: Ob 9. uri zjutraj se bomo z avtobusom odpeljali do muzeja IMV, kjer si bomo ogledali muzejsko zbirko o
razvoju avtomobilske in prikoličarske proizvodnje na Dolenjskem. Po ogledu se bomo odpeljali še do Matjaževe
domačije, kjer nas bodo domačini pričakali v narodni noši, Ponudili nam bodo pehtranovo potico, potem pa nam
razkazali staro domačijo, nas povabili v klet in na koncu si bomo ogledali multivizijo o cvičku, imeli pa bomo tudi
degustacijo vin ob domačem narezku in ajdovem kruhu z orehi iz krušne peči. Sledi kosilo, nato pa povratek na
Grm.

Cena: program je za vse pravočasno prijavljene brezplačen
Program vključuje: 2 x nočitev PZA - Camper stop Stara Vrtnarija Grm naslov: Skalickega ulica 3, Novo mesto,
koordinate: LAT: 45.795, LON :15.170, vse oglede in vstopnine po programu, sprejem, ogled domačije in
multivizije »Zgodba o cvičku« in degustacijo, kosilo zadnji dan, avtobusni prevoz 3. dan, vodenje 2. in 3. dan in
organizacijo.
Doplačilo: turistična taksa - 0,63 eur, po osebi, na noč
Doplačilo po želji: večerja, kopanje s kosilom v Dolenjskih ali Šmarjeških Toplicah 18 EUR
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.
Prijave in informacije: do 8. aprila, oziroma do zapolnitve mest: Hotel pri Belokranjcu Kandijska cesta 63, Novo
mesto, 07 30 28 444, 041 921 694, www.hotel.pribelokranjcu.si, hotel@pribelokranjcu.si
Informacije o programu: 07 3931 536 ali e-mail: kompas.nm.@siol.net
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