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DEŽELA ČOKOLADE, HERBERSTEIN IN GRAZ 
sobota 13.05.2017 

 

Na pot bomo krenili iz Celja ob 6.30 uri. Vožnja čez mejni prehod Šentilj do Čokoladnice 

Zotter. Slovi po tem, da so s številnimi raziskavami, poskusi in posebnimi naravnimi 

dodatki dosegli, da čokolada ponudi božanski okus. Inovativni dosežki pri kombinaciji 

kakava, sladkorja, kave, banan in številnih začimb so ustvarili več kot 200 slastnih 

čokoladnih okusov. Prijazni gostitelji nam bodo predstavili celoten postopek umetnosti 

proizvodnje čokolade, spoznali bomo vse skrivnosti te mamljive dobrote, kupili boste 

lahko prvovrstno čokolado in izdelke iz čokolade in ne nazadnje izvedeli tudi številne 

recepte. Kot dodatek imajo v sklopu čokoladnice manjši živalski vrt, kjer lahko 

spoznavamo domače živali iz Štajerske pokrajine. 

Sledi nadaljevanje poti do dvorca Herberstein, kjer je skozi stoletja domovala znana 

grofovska rodbina Herbersteinov. Daljši postanek za ogled dvorca, kjer bomo v lepo 

ohranjenih sobanah s številnimi zbirkami spoznali življenje Herbersteinov. Kot posebna 

zanimivost dvorca je živalski vrt, bogat po številnih redkih živalskih vrstah in ptičih, ki 

živijo v povsem naravnem okolju. Daljši postanek za ogled in sprehod. 

 

Nadaljevanje poti do Graza. Z vzpenjačo se bomo odpeljali na grajski grič - mestni simbol 

Schlossbeg z znamenito uro, od koder se ponuja lep razgled na mesto in okolico. Ogledali 

si bomo še staro mestno jedro z glavnim trgom, Deželno hišo, katedralo,…, se sprehodili 

do reke Mure, kjer je od l. 2003 zgrajen »Otok na Muri« kot simbol evropske kulturne 

prestolnice 

V poznih popoldanskih urah se bomo vračali proti domu, kamor bomo prispeli okoli 21.00 

ure. 

Cena izleta:   

41 EUR pri 40 plačanih udeležencih 

40 EUR pri 45 plačanih udeležencih 

Cena vključuje: avtobusni prevoz na opisani relaciji, cestnine, vstopnino v čokoladnico 

Zotter, vstopnino v Herberstein, vožnja z vzpenjačo, nezgodno zavarovanje, organizacijo 

in vodenje izleta, DDV.  

 

Minimalno število udeležencev: 40 otrok + 3 spremljevalca  

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del tega programa in so vam na voljo v vseh 

naših poslovalnicah in na spletni strani www.flucher.si 
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