
Dobrodošli v apartmajih.

Osnovne podatke o tem kaj lahko kot družina počnete na tem območju najdete na: https://family-fun.si/
Verjamem, da boste uživali in spletli močne medsebojne vezi. Posvetite se svoji družini.

Pot domov čez Roglo

Danes je čas za pot domov. Zadnji dan je odličen za raziskovanju Lovrenca na Pohorju ter Rogle. Pot vas
bo vodila skozi Lovrenc na Pohorju (Lovrenc). Lovrenc je zaradi svoje lege skozi tok časa postal nekaj
posebnega. Tam si lahko ogledate pajštvo (sušilnico sadja). Iz Lovrenca vas pot pelje po urejeni
makadamski cesti (po Pohorju) na Roglo. Na Rogli predlagam ogled Lovrenških jezer in sprehod po Poti
med krošnjami.

ZJUTRAJ

Zjutraj si pripravite zajtrk. Predlagam, da ga v primeru lepega vremena uživate na terasi s pogledom na
Pohorje. Če vržete nekaj hrane v nahrbtnik tudi ne škodi. Otroci obožujejo na poti postanke, kjer si sami
pripravijo sendvič ali namažejo kaj na kruh.

Počasi se odpravite v avto ter tam nadaljujte pot proti Lovrencu (z avtom boste do Lovrenca potrebovali
15 minut). Predlagam, da si v Lovrencu ogledate sledeče:

- Lovrenc na Pohorju – muzej na prostem
- Pajštvo
- Čebelarski dom in pot

Z avtom nato nadaljujete pot proti Rogli. Peljete se mimo cerkve ter nadaljujete pot proti gozdu. V gozdu
se prične makadamska cesta, držite se glavne ceste ter označb za Roglo ali Pesek. Iz Lovrenca na Roglo
boste z avtom potrebovali dobre pol ure.

ROGLA
Ko prispete na Pesek ali Roglo predlagam, da greste najprej na ogled Lovrenških jezer. Do Lovrenških
jezer lahko prispete iz Rogle (Hotel Planja), pot traja okrog 1 uro in 20 minut ali iz Koče na Pesku (pot
traja okrog 1 uro in 30 minut).

Namesto ogleda Lovrenških jezer je zanimiva tudi Škratova učna pot. Pot traja okrog 1 ure.

Predlagam, da si telo nahranite ali v Koči na Pesku ali pa v Hotelu Planja (restavracija Stara Koča). Izbire je
seveda še več, odločitev je pa vaša.

https://family-fun.si/
https://family-fun.si/pohodnistvo/kozjak-sveti-duh-na-ostrem-vrhu/
https://family-fun.si/kulturna-dediscina/lovrenc-na-pohorju-muzej-na-prostem/
https://family-fun.si/kulturna-dediscina/pajstva-susilnica-sadja-lovrenc-na-pohorju/
https://family-fun.si/kulturna-dediscina/cebelarski-dom-lovrenc-na-pohorju/
https://family-fun.si/druzinski-izleti/lovrenska-jezera/
https://www.rogla.eu/si/aktivnosti/za-otroke/skratova-ucna-pot


Po kosilu predlagam, da se odpravite na Pot med krošnjami. Na voljo je tudi nova atrakcija, tobogan v
obliki močne jeklene cevi okrog središča stolpa, vas bo popeljal na iskrivo vožnjo, dolgo več kot 60
metrov.

DOMOV

Vsega lepega je enkrat konec. Počasi se, polni novih izkušenj in doživetij, odpravite proti vašemu domu.

Naj bo to čudovit dan, Sabina

Opomba: Predlagam pohodniško obutev.

Seveda pa je to vaš čas in mogoče vas kaj drugega navduši na: https://family-fun.si/

https://www.rogla.eu/si/aktivnosti/pot-med-krosnjami-pohorje
https://family-fun.si/

