
 
 

 

 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni, Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, tel. 07 81 62 880, GSM: 031 
643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe. Opombe: za vstop v Avstrijo 
potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list. Program lahko prilagodimo željam skupine. Pridržujemo si 

pravico do zvišanja cene pri manjšem številu prijavljenih. 

      

  2019 
Društvo Lastnikov gozdov Sopota – Laško, v sodelovanju z Študijskem krožkom od vznika 

do evra, Zavodom za gozdove Slovenije, Zvezo gozdarskih društev Slovenije in Turistično 

agencijo Turizem Toni  

vabi s na EKSKURZIJO, Austrofoma 2019, 

 od 9. 10. do 10. 10. 2019, 
kjer bodo razstavljeni sodobni gozdarski stroji. Stroji od žičnic, traktorjev, zgibnikov, strojev za sekanje, cepilci itd. bodo 

tudi pokazali svoje delo v gozdu. V svoji funkciji delovanja bodo tudi razne naprave, ki omogočajo sodobno načrtovanje v 

gozdarstvu. Drevesnice bodo predstavile sadilni material in gojitvene tehnike nege gozda. Sodobna gradnja gozdnih cest in 

vlak zahteva primerne stroje in načrtne posege v gozdni prostor. Tudi lovstvo je važna gospodarska panoga kakor turizem v 

gozdnem prostoru. Vse to in še marsikaj, si bomo lahko pogledali na tematski poti Austrofome. 

Dogajanja so blizu Dunaja, zato bo nas pot vodila še na obisk samega mesta, kjer bomo lahko občudovali tradicionalnost in 

sodobnost tako v arhitekturi kot muzejski, glasbeni in kulinarični dejavnosti. Navdušila nas bo istočasnost tradicionalnega in 

trenutno najpopularnejšega mednarodnega dogajanja.  

 

Odhodi: sreda 9. oktobra 2019,  Sevnica ob 4.0 uri, Radeče 4.15, Laško 4.30, Celje 4.50 uri 

in Maribor 5.25 uri do Forchtensteina. 

Cena: 200 €/os. (min. 40 oseb), 220 €/os. (min. 30 oseb). Doplačilo za enoposteljno sobo: 30 

€/os in ogledi izven programa. Cena vključuje: vožnjo s turističnim avtobusom, cestnine, 

parkirnine, prvi dan malica in pijača v avtobusu, 1 x nočitev v dvoposteljni sobi, 1 

polpenzion, vstopnino (60 evrov) Austrofomo, turistično pristojbino ter vodenje.  

Prijave in info.: Jože Prah, št. mob. 041 657 560,  e-pošta: joze.prah@amis.net,  

               Toni Turizem,  št. mob. 031 643 338, e-pošta: turizem.prah@siol.net . 

Prijave zbiramo do zasedbe mest v avtobusu (oz. čim prej zaradi rezervacije prenočišč). 

Plačilo ob prijavi 100 € na TRR: SI56 0468 3011 4252 650; BIC koda: KBMASI2X; SKLIC: 

50189.   Lepo vabljeni na doživetje teh lepot.  Povabite v našo družbo še prijatelje!  
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