
TURISTIČNA VODENJA

Vodenje po spominih  
Josipine Urbančič Turnograjske

Josipina Urbančič (1833–1854), prva slovenska pisateljica, pesnica, skladateljica in pravljičarka je ustvarjala 
pod psevdonimom Turnograjska, saj je živela v gradu Turn, kjer se tudi odvija vodenje po njenih spominih. Med 

strokovnim vodenjem vas bodo izkušeni vodniki popeljali v njen čas, ko je bilo ustvarjanje v slovenskem jeziku prej 
izjema kot pravilo, sploh pa za žensko v popolnoma moškem kulturnem okolju, vstopili boste v kapelo, v kateri 

se je poročila, postali pred repliko njenega groba ter si ogledali kratki dokumentarni film o njenem zanimivem, a 
zelo kratkem življenju. Kot zanimivost, naj vam povemo, da sta si z bodočim može, Lovrom Tomanom, v treh letih 
izmenjala več kot 1.066 pisem, kar velja za eno največjih ohranjenih ljubezenskih pisem velja v slovenskem jeziku.

Cenik:
■ Individualci (1–5 oseb): 15 eur 

■ od 5 do 15 oseb: 3 eur / os 
■ nad 15 oseb = 2 eur / os 

Vodenje traja eno uro.

Opomba: Trenutno se vodenja ne izvajajo zaradi obnove gradu Turn. 

Za vodene oglede ter dodatne informacije je potrebna predhodna najava:  
info@visitpreddvor.si ali pokličite na 040 606 091.

V skladu 94.čl. ZDDV‐1 DDV ni obračunan, ker nismo zavezanci za DDV. Cenik velja od 23. 2. 2020.



TURISTIČNA VODENJA

Vodenje po Preddvoru
Strokovno vodenje vas bo popeljalo in vam orisalo glavne kulturne in naravne znamenitosti Preddvora. Skozi zgodbe 
vseh štirih gradov, Pustega gradu, Dvora, Turna in Hriba, se vam bo odstirala preteklost našega kraja ter takratnega 

življenja v naših krajih, spoznali boste naše velike osebnosti, kateri so vsi po vrsti pustili neizbrisen pečat v slovenskem 
okolju, seznanili se boste s čarobnimi cerkvicami, ki vsaka s svojo zgodbo kar kličejo k ogledu, odkrili vam bomo, kje 

se nahajajo še nepoznane naravne znamenitosti, kot so mokrišče Blata s svojo divjo biološko raznolikostjo ali naravni 
vodni izviri, ob katerih se lahko odžejamo po napornem dnevu.

Cenik:
■ Individualci (1–5 oseb): 30 eur 

■ od 5 do 15 oseb: 5 eur / os 
■ nad 15 oseb = 4 eur / os 
Vodenje traja dve uri in pol

Za vodene oglede ter dodatne informacije je potrebna predhodna najava:  
info@visitpreddvor.si ali pokličite na 040 606 091.

V skladu 94.čl. ZDDV‐1 DDV ni obračunan, ker nismo zavezanci za DDV. Cenik velja od 23. 2. 2020.


