
 

participacija na udeleženca le: 
 

39 EUR 
 

Datuma odhodov: petek, 3. februarja 2017 
Čas potovanja: 2 dni  
Čas za prijavo: do 24. januarja 2017  
Minimalno število potnikov: določi sekcija 

ČAKOVEC  

CENA VKLJUČUJE: 

 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu Panorama 3* v 
Prelogu v dvoposteljnih sobah. 

 

SEKCIJA zagotovi: 

 Prevoz z udobnim turističnim avtobusom na 
navedeni relaciji; 

 Dnevnico voznika, parkirnine, cestnine; 

 Obisk podjetja Paul Green; 

 Obisk Čateksa; 

 Vse oglede po programu; 

 Spremljevalca agencije; 

 Organizacijo potovanja in DDV. 
 

DOPLAČILA: 

 Enoposteljna soba:    25 EUR 

 Degustacijo v vinski hiši:  6 EUR 

 Večerjo v restavraciji Prepelica: 12 EUR  

 Vstopnini v Trakoščan in Krapino: 11 EUR 
 

PROGRAM POTOVANJA: 
 
03.02. petek  Ljubljana – Čakovec 

Ob 6:00 odhod iz  parkirišča pred Atlantisom v BTC-ju v Ljubljani. 
Nadaljevanje vožnje proti Štajerski. Možen vstop v Celju (vstop 
počivališče Lopata v smeri proti Mariboru ob 6:45)  in Slovenski 
Bistrici (na rondoju pri Lidl-u ob 7:15). Mimo Ptuja  (7:35 vstop na 
Petrolu na Ormoški cesti v smeri proti Ormožu) in Ormoža se 
odpeljemo proti Čakovcu.  
 
Tam si ogledamo proizvodni obrat mednarodnega podjetja Paul 
Green, ki ima nedaleč stran od Čakovca v kraju Prelog ob jezeru 
na reki Dravi svojo hrvaško proizvodno podružnico. Po končanem 
ogledu se odpravimo do podjetja ČATEKS d.d., ki je eno izmed 
najstarejših in največjih podjetij za proizvodnjo tekstila v tem delu 
Evrope. Ima več kot 300 zaposlenih. Ogled podjetja bo trajal 
dobro uro in pol. Sledi še nekaj časa za nakupe v njihovi tovarniški 
trgovini. 
 
Po končanem obisku Čateksa si ogledamo Stari Grad, trgovski 
Kazino, Park Zrinskih … Nekaj časa bo tudi za kavico. Nato se 
odpravimo na degustacijo odličnih medžimurskih vin k bližnjemu 
vinarju (4 vrste vin). Po končani degustaciji se odpeljemo do 
hotela Panorama 3*. Namestitev v dvoposteljnih sobah, nato pa 
se odpravimo v bližnjo restavracijo Prepelica, kjer bomo imeli 
večerjo. 
 
 
04.02. sobota  Čakovec –  Trakoščan – Ljubljana  

Po zajtrku se odpravimo še proti Krapini, kjer si ogledamo muzej 
Krapinskega pračloveka, prekrasno predstavitev življenja na tem 
področju pred 125 tisoč leti. Po končanem ogledu muzeja se 
odpravimo proti prekrasnemu dvorcu Trakoščan, ki kraljuje nad 
prekrasno pokrajino že od 13. stoletja. Po ogledu zanimive zbirke 
orožja in pohištva se odpravimo proti  Ljubljani, kamor prispemo 
okoli 16. ure. 
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