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AVSTRIJSKA KOROŠKA 
KRKA, GOSPA SVETA, TINJE, MARIA WÖRTH 

 

 
  

 
 

sobota, 1. april       duhovno vodstvo: novomeški župniki 
 

 

 

Odhod avtobusa iz dogovorjenih krajev v jutranjih urah. Vožnja v Avstrijo na Koroško, kjer je naš prvi cilj 
KRKA, kraj kjer je leta 1043 grofica sv. Hema ustanovila prvi ženski samostan. V 12. stol. so zgradili mogočno 
cerkev, ki je bila vse do leta 1788 stolnica Krške škofije. Ogled bogato opremljene notranjosti s 16m visokim 
glavnim oltarjem, vrhunsko rezbarsko umetnino in kripto, kjer počivajo Hemini posmrtni ostanki. Tukaj hranijo 
največji še ohranjeni postni prt na Koroškem, velik 80m2 z 99 prizori iz Stare in Nove zaveze. Sledi vožnja na 
GOSPOSVETSKO POLJE, osrednje prizorišče pomembnih dogodkov v zgodovini Koroške. Ustavimo se pri 
znamenitem vojvodskem prestolu, kjer so ustoličevali slovenske vojvode. Sledi ogled prve slovenske stolnice, 
romarske cerkve GOSPA SVETA, ki slovi kot eden največjih umetnostnih in sakralnih spomenikov Avstrije. Po 
maši postanek za kosilo in obisk slovenskega katoliškega doma prosvete Sodalitas v TINJAH, kjer se dobro 
okrepčamo in prisluhnemo domačinom, ki nam povedo o življenju Slovencev na Avstrijskem Koroškem. Naše 

romanje zaključimo ob Vrbskem jezeru, na polotoku MARIA WÖRTH, kjer si ogledamo poznogotsko 
župnijsko cerkev z romansko kostnico ter se sprehodimo ob slikoviti obali tega največjega koroškega 
jezera. In že smo na poti proti domu, kamor se polni lepih doživetij vrnemo v poznih večernih urah. 

 

CENA: 49 EUR (45 potnikov)           sklic:  

Cena je izračunana januarja 2017. 
 

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine, kosilo, vstopnina v Krki in Gospe 
sveti, organizacija, strokovno vodstvo romanja, nezgodno zavarovanje in DDV. 
Odstopnino v znesku 3 EUR nudimo v kolikor bi zaradi bolezni, smrti v družini ali višje sile  potovanje morali 
odpovedati. 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si 
 
 

Prijave se zbirajo v župnijskih uradih do zasedbe prostih mest! 

 

 
 

Aritours že 24 let z vami in za vas 
 24 let izkušenj = agencija vredna zaupanja 

 skrbno izbrane poti = z nami vedno doživite več 

 odlično strokovno in duhovno vodstvo 

 tkanje prijateljskih vezi = berite »Naše vezi« 

 ugodne cene in plačilo na obroke brez obresti 
 

     romanje z Aritoursom = zajamčena kakovost 
      Obilo prijetnih romarskih doživetij vam želi vaša agencija Aritours! 

http://www.aritours.si/

