
 

 

Ekskurzija v Štajerski– »Vulkanland« sobota 7. oktober 2017 

Program A 

 

6.00 Odhod z avtobusom iz Ljubnega ob Savinji (7.50 mejni prehod Šentilj – avtocesta) 

 

9.15 Postanek za posladek v čokoladnici Zotter 

Čaka nas pokušina nekaj najbolj znanih okusov te posebne čokoladnice, ki po novem spada med 6 
najboljših na svetu. Spoznali boste tudi uradno najboljšo mlečno čokolado na svetu in inovativnost 
Zotterja, ki stavi na kvaliteto, bio sestavine in pravično trgovino. 
 

10.45 Grad Riegersburg – ogled atraktivne predstave s pticami roparicami na gradu 

Spoznali bomo odličen primer kombiniranja kulturne dediščine z elementi modernih atrakcij v korist 
pospeševanja turizma - po cca 20 minutnem vzponu na grad bomo prisostvovali atraktivni predstavi, 
kjer bodo tik nad našimi glavami letale ptice roparice, kot so sokoli, orli, jastrebi, sove … 
 
V primeru dežja namesto grad Riegersburg kmetija  Vulcano: 

10.30 Obisk kmetije »VULCANO« www.vulcano.at  
Zanimiva zgodba o uspehu povezanih kmetovalcev – svinjerejcev, pri katerih je na prvem mestu 
kvaliteta bivanja živali, ki poslušajo klasično glasbo, se tuširajo ipd… Poleg odličnega primera, kako 
lahko z zgodbo in primerno predstavitvijo dosežemo najvišjo dodano vrednost naših produktov si bomo 
seveda ogledali kmetijo in tudi pokušali njihove najboljše produkte: pršut, slanino, klobase… 

 

13.10 Kosilo v stari kmečki gostilni Kaufmann v Wetzelsdorfu 

(juha + glavna jed-10 menijev + solata + sladica) 

 

15.00 Društvo »Eigenart« in stari mlin »Ottersbachmühle« 

Zelo zanimiv primer obnove 400 let starega mlina na vodi v 4 nadstropni stavbi, ki ponuja pogled v 

zgodovino in sedanjost. V mlinu so svoje zatočišče našli tudi člani društva »Eigenart«, ki nam bodo 

predstavili svoje povezano delovanje in produkte. 

 

16.30 Etno muzej na prostem in gostišče »Bulldogwirt« 

Ogledali si bomo enkratno zbirko prvih ameriških traktorjev Bulldog in tisoče kosov starin, ki so 

domiselno razstavljene okoli in v 100 letnem gostišču, ki je prizorišče največjega Štajerskega boljšjega 

sejma… 

 

18.00 Zaključek v »etno« vinotoču v Ratchendorfu (15 km od mejnega prehoda Šentilj) 

Presenetila nas bo največja čreda – 20 kamel, v Avstriji, ki jim delajo družbo lame, vodni bivol, osli, 

želve velikanke in druge živali. Tu je tudi zanimiva zbirka motorjev Harley Davidson in starih 

avtomobilov, ki jim dela družbo še vojaški bombnik Saab itd… Družinam namenjen vinotoč ob koncih 

tedna obišče tisoče obiskovalcev. 

Za zaključek si bomo privoščili slastne hrustljavo pečene sveže svinjske krače… 

 

19.30 Povratek v Slovenijo 

http://www.vulcano.at/

