
CELODNEVNO DOŽIVETJE (8-10 ur) DOPOLDANSKO DOŽIVETJE (2-5 ur) POPOLDANSKO DOŽIVETJE (2-5 ur)

TEDENSKI PROGRAM AKTIVNOSTI ZA SEZONO 2021
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KOLESARJENJE OD KOČEVJA DO KOLPE - POYEK     
Zbirno mesto: Camp Jezero Kočevsko - parkirišče            
Začetek/trajanje: 9.00/8 ur                                     
Cena: 140,00 €/osebo                              
Doplačila: rafting (22 €/osebo)                                                               
Doživetje: Kolesarski izlet z e-kolesi in lokalnim turi-
stičnim vodnikom, ki vam predstavi lepote destinacije 
od Kočevja skozi zelene kočevske gozdove do gozdne 
reke Kolpe. Na poti se okrepčamo tudi z okusnim 
kosilom in malico, nekaj časa pa si vzamemo tudi za 
uživanje ob in v gozdni reki Kolpi.                                                                                                                        

SPREHOD PO MESTU KOČEVJE      
Zbirno mesto: KCK (TZO 62)                                               
Začetek/trajanje: 10.00/2 uri                                                   
Cena: 10 €/osebo                                                                                    
Doplačila: kosilo (10 €/osebo)                                     
Doživetje: Spoznavanje zgodovine mesta Kočevje 
in ogled različnih pomembnih stavb ter spoznavanje 
zgodb povezanih z njimi v spremstvu lokalnega turi-
stičnega vodnika.                                                                                         

OBISK ČEBELARJA Z DEGUSTACIJO ali 
OBISK LOKALNEGA PIVOVARJA          
Zbirno mesto: KCK (TZO 62) 
Začetek/trajanja: 14.00/2-3 ure                                        
Cena: 10 €/osebo                                                                                                                                            
Doživetje: Predstavitev čebelarjenja, z izzivi čebelarjev 
na območju medveda, ogled učnega čebelnjaka, delav-
nica izdelave panjskih končnic ter degustacija medu in 
drugih medenih izdelkov. ALI Obisk lokalnega CRAFT 
pivovarja Brewwood z degustacijo pive in predstavitvi-
jo pivovarjenja.                            

DOŽIVETJE PRAGOZDA KROKAR IN SPOZNAVANJE 
NEKDAJ ZAPRTEGA OBMOČJA    
Zbirno mesto: Camp Jezero Kočevsko                                           
Začetek/trajanje: 9.00/8-9 ur                                                                                                                            
Cena: 65 €/osebo                                                                                                               
Doživetje: Doživetje pragozda Krokar z vodenim obi-
skom njegovega obrobja in »vstopom« vanj s pomočjo 
virtualne tehnologije. Okusno domače kosilo ter po 
kosilu obisk Kočevske Reke in predstavitev nekdaj 
zaprtega območja z obiskom podzemnega Bunkerja 
Škrilj.  

SPOZNAVANJE NEKDAJ ZAPRTEGA OBMOČJA 
KOČEVSKE REKE Z OBISKOM BUNKERJA ŠKRILJ       
Zbirno mesto: Kulturni dom Kočevska Reka                               
Začetek/trajanje: 16.00/3 ure                                                                                                                           
Cena: 18 €/osebo                                                                                                               
Doživetje: Obisk Kočevske Reke s predstavitvijo 
nekdaj zaprtega območja in njegove zgodbe ter 
obiskom skrivnostnega podzemnega Bunkerja Škrilj v 
spremstvu lokalnega turističnega vodnika.     

DOŽIVETJE PRAGOZDA KROKAR                 
Zbirno mesto: Camp Jezero Kočevsko                                  
Začetek/trajanje: 9.00/4 ure                                                                                                                             
Cena: 35 €/osebo                                                                                                                                            
Doživetje: Doživetje pragozda Krokar z obiskom 
njegovega obrobja v spremstvu lokalnega turističnega 
vodnika, s pogledom vanj z njegovega roba in »vsto-
pom« vanj s pomočjo virtualne tehnologije, ki nam 
omogoči virtualni »sprehod« po 15 najbolj zanimivih 
točkah pragozda.            

POHOD NA FRIDRIHŠTAJN ali 
KOLESARSKA TURA STOJNA    
Zbirno mesto: Camp Jezero Kočevsko                                                                        
Začetek/trajanje: 9.00/5 ur                                                                                                                            
Cena: 30 €/osebo                                                                                       
Doživetje: Predstavitev Gradu Fridrihštajn in ljubezen-
ske zgodbe Friderika in Veronike. 
Voden pohod na Fridrihštajn ali vodena kolesarska 
tura po Stojni s piknikom z lokalnimi dobrot in lokalnim 
pivom Matt pri Koči pri Jelenovem studencu.

GRAJSKI DAN V KOSTELU IN IGRA »POD DREVESOM 
OBILJA«  
Zbirno mesto: KCK (TZO 62)                                          
Začetek/trajanje: 9.00/8 ur                                                                                                                        
Cena: 60 €/osebo                                                                                    
Doplačila: escape room na Gradu Kostel (15 €/osebo)                                              
Doživetje: Obisk Kostela z ogledom Slapa Nežica 
in predstavitvijo zgodbe o deklici Nežici, ogledom 
Gradu Kostel, okusnim domačim kosilom na domačiji 
Padovac in zabavno igro »Pod drevesom obilja« na 
igrificirani kmetiji, Lukčevi domačiji. 

KOČEVJE NA SUP-u                           
Zbirno mesto: avtobusna postaja Kočevje                                                                         
Začetek/trajanje: 15.00/3 ure                                                                                                                            
Cena: 45 €/osebo                                                                                                  
Doživetje: Spoznavanje mesta Kočevje, njegove zgo-
dovine in znamenitosti ter prijazne divjine neokrnjene 
narave Kočevskega iz SUPa pod vodstvom lokalnega 
turističnega vodnika. Del doživetja je tudi malica iz 
lokalnih dobrot ter lokalno craft pivo Matt ob zaključku 
doživetja.

DEŽELA PETRA KLEPCA
Zbirno mesto: KCK (TZO 62)                                       
Začetek/trajanje: 9.00/8-9 ur                                                                                                                            
Cena: 48 €/osebo                                                                                    
Doplačila: rafting, kajak, kanu, adrenalinski park, loko-
strelstvo                         
Doživetje: Obisk Dežele Petra Klepca s predstavitvi-
jo njegove zgodbe, vožnjo po slikoviti Strmi Rebri z 
lepimi razgledi na Kolpsko dolino, ogledom Osilnice, 
interaktivno igro Escape Box, okusnim kosilom v 
restavraciji Hotela Kovač ter možnostjo udeležbe na 
različnih aktivnostih na vodi in ob njej.

KOLESARSKA TURA PO STUDENCIH KOČEVSKE 
Zbirno mesto: MTB Trail Center Kočevje                                                                         
Začetek/trajanje: 10.00/5 ur                                                                                                                            
Cena: 30 €/osebo                                                                                    
Doplačila: izposoja kolesa in čelade (16 €/kolo)                        
Doživetje: Vodena kolesarska tura Po studencih 
Kočevske na kateri boste v spremstvu lokalnega 
turističnega vodnika obiskali številne studence na poti 
ter spoznali zgodovino mesta Kočevje. Izlet boste 
zaključili v MTB Trail Centru, kjer vas pričaka piknik 
košarica z lokalnimi dobrotami in lokalnim pivom Matt 
ali jabolčnim sokom.

DOŽIVETJE KOČEVSKEGA ROGA, UČENJE VEŠČIN 
PREŽIVETJA V NARAVI IN GOZDNI PIKNIK  
Zbirno mesto: Camp jezero Kočevsko                                 
Začetek/trajanje: 9.00/10 ur                                                                                                                             
Cena: 60 €/osebo                                                                                                                                            
Doživetje: Doživetje Kočevskega Roga z vodenim obi-
skom »kraljice Roga«, najmogočnejše jelke daleč naok-
rog, spoznavanjem pragozda Rajhenavski Rog s poti, 
ki poteka po njegovem obrobju in s pomočjo virtualne  
tehnologije, z gozdnim piknikom iz lokalnih dobrot ter 
učenjem osnovnih veščin preživetja v naravi.   

DOŽIVETJE KOČEVSKEGA ROGA Z GOZDNIM 
PIKNIKOM   
Zbirno mesto: Camp jezero Kočevsko                                 
Začetek/trajanje: 9.00/7 ur                                                                                                                             
Cena: 45 €/osebo                                                                                                                                       
Doživetje: Doživetje Kočevskega Roga z vodenim 
obiskom »kraljice Roga«, najmogočnejše jelke daleč 
naokrog, spoznavanjem pragozda Rajhenavski Rog 
s poti, ki poteka po njegovem obrobju in s pomočjo 
virtualne tehnologije ter zaključkom na gozdnem 
pikniku iz lokalnih dobrot na Žagi Rog, kjer je bil pred 1. 
svetovno vojno največji in najmočnejši lesnoindustrijski 
obrat na Slovenskem.

UČENJE VEŠČIN MTB ali OBISK LOKALNEGA 
PIVOVARJA   
Zbirno mesto: MTB Trail Center Kočevje                                   
Začetek/trajanje: 16.00/2 uri                                                                                                                             
Cena: 20 €/osebo                                                                                    
Doplačila: izposoja kolesa in čelade (16 €/kolo)                        
Doživetje: Učenje veščin MTB v skill parku pod vod-
stvom usposobljenega MTB kolesarskega vodnika. ALI 
Obisk lokalne CRAFT pivovarne Matt s predstavitvijo 
njihove zgodbe in pivovarjenja ter degustacijo lokalnih 
piv.

GOZDOVNIŠTVO - UČENJE OSNOVNIH VEŠČIN 
PREŽIVETJA V NARAVI   
Zbirno mesto: Camp jezero Kočevsko                                 
Začetek/trajanje: 16.00/3 ure                                                                                                                             
Cena: 20 €/osebo                                                                                                                                        
Doživetje: Učenje osnovnih veščin preživetja v naravi 
od kurjenja ognja brez vžigalic, do postavitve zavetišča 
v naravi, spoznavanja užitnih rastlin do ostalih zanimi-
vih in uporabnih veščin preživetja v naravi pod strokov-
nim vodstvom usposobljenega lokalnega turističnega 
vodnika. 

SPOZNAVANJE IN SLEDENJE ZNAKOV DIVJIH ŽIVALI 
(+ OPAZOVANJE)     
Zbirno mesto: Kulturni dom Kočevska Reka                                                                   
Začetek/trajanje: 10.00/8 (+ 3 ure)                                                                                                                       
Cena: 60 €/osebo                                                                                 
Doplačila: večerja (15 €/os.), opazovanje medveda 
(80 €/os.)                             
Doživetje: Obisk »Medvedove sobe«, spoznavanje 
medveda, sprehod po Orlovi poti do opazovalnice Orla 
belorepca, izdelava odlitkov sledi divjih živali, gozdni 
piknik, sledenje znakom prisotnosti živali v gozdu, ve-
čerja in večerno opazovanje medveda iz opazovalnice 
(doplačilo). 

SPOZNAVANJE PREBIVALCEV KOČEVSKIH GOZDOV  
Zbirno mesto: Kulturni dom Kočevska Reka                                                                         
Začetek/trajanje: 10.00/4 ure                                                                                                                        
Cena: 25 €/osebo                                                                               
Doživetje: Obisk »Medvedove sobe« s spoznavanjem 
značilnosti najbolj karizmatičnega prebivalca kočevskih 
gozdov, medveda, voden sprehod po Orlovi poti do 
opazovalnice Orla belorepca in predstavitev tega 
redkega prebivalca okolice Reškega jezera, izdelave 
odlitkov sledi divjih živali ter zaključek doživetja na 
gozdnem pikniku.

SPOZNAVANJE IN SLEDENJE ZNAKOV PRISOTNOSTI 
DIVJIH ŽIVALI (+ OPAZOVANJE)     
Zbirno mesto: Kulturni dom Kočevska Reka                                                                   
Začetek/trajanje: 14.00/4 (+ 3 ure)                                                                                                                      
Cena: 40 €/osebo                                                                                 
Doplačila: večerja (15 €/os.), opazovanje medveda 
(80 €/os.)                             
Doživetje: Sledenje in spoznavanje znakov prisotnosti 
divjih živali v gozdu, spoznavanje značilnosti živali 
kočevskih gozdov. Večerja in večerno opazovanje med-
veda iz opazovalnice za doplačilo. 

DRUŽINSKO DOŽIVETJE »GOZDA IN IGER«
Zbirno mesto: Parkirišče na koncu Podgorske ulice                                                                 
Začetek/trajanje: 9.00/8 ur                                                                                                                       
Cena: 75 €/osebo                                                                                 
Doplačila: foto album (30 €/kom)                     
Doživetje: Družinska gozdna pustolovščina »Gozda in 
iger« v obliki interaktivno in animacijsko zasnovanega 
vodenega pohoda na Fridrihštajn, ki vključuje številne 
gozdne igre, spoznavanje gozda in gozdnih živali, ter 
se zaključi z gozdnim piknikom v Koči pri Jelenovem 
studencu ter organiziranim prevozom nazaj v mesto. 

VODEN OGLED ŽELJNSKIH JAM IN KOČEVSKEGA 
JEZERA     
Zbirno mesto: Camp Jezero Kočevsko                                                           
Začetek/trajanje: 10.00/3-4 ure                                                                                                                       
Cena: 17 €/osebo                                                                                                   
Doživetje: Voden ogled ter predstavitev Željnskih jam 
in Kočevskega jezera rudniškega nastanka v spremstvu 
lokalnega turističnega vodnika. Zaključek izleta v Ribič 
baru s tradicinalno kočevsko sladico, Kočevsko bom-
bico in lokalnim pivom Matt z razgledom na Kočevsko 
jezero. 

PANORAMSKI POLETI Z LETALOM                 
Zbirno mesto: Vzletišče Hans Ivan Mramor (Novi lazi)                                                                         
Začetek/trajanje: 16.00/4 ure                                                                                                                        
Cena: 100 €/osebo/uro ali 50 €/osebo/ 30 min                                                                            
Doživetje: Panoramski polet z ultra lahkim letalom z 
razgledom na pokrajino destinacije Kočevsko in njene 
širše okolice. (Panoramski poleti se izvedejo v primeru 
ustreznih vremenskih razmer.)
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Za dodatne informacije in prijave nas pokličite na 031 544 744 ali pišite na info@kocevsko.com. 


