OGLEJTE SI LJUBLJANO IZ REČNE
PERSPEKTIVE IN UŽIVAJTE V
ČUDOVITIH RAZGLEDIH IN DETAJLIH

Ljubljana v letu 2017 obeležuje 60-letnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika.
Pečat, ki ji ga je Plečnik vtisnil, je tako izrazit, da se Plečnikova Ljubljana
kot svojevrstna urbanistična posebnost uvršča med najbolj izvirne in najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja v svetovnem merilu.

PLOVBA Z LADJICO PO LJUBLJANICI
KRAJINSKI PARK BARJE IN IZLET V PODPEČ
Plovba skozi Krajinski park do Podpeči je edinstvena priložnost za ogled tega
čarobnega in naravovarstveno pomembnejšega območja v Sloveniji.
Prav na pragu glavnega mesta, le nekaj korakov od zadnjih hrupnih ulic Ljubljane, se razprostira Ljubljansko barje. Tu se zelene površine stikajo z nebom
in Ljubljanico, ter nudijo dom edinstvenim živalskim vrstam, ki jih drugod po
Sloveniji in Evropi le še redko srečamo. Bogat je tudi podzemni svet, kjer koliščarske naselbine že tisočletja počivajo pod površjem Ljubljanskega barja, ki
je zaradi tega vpisano na prestižni UNESCOV seznam svetovne dediščine.
Plovba z našo ladjico v Krajinski park Barje je edinstvena priložnost, da si ogledate barjanski mozaik travnikov, steljnikov, mejic, gozdičev in vodotokov. Ko
vas Ljubljanica ponese v srce barja, boste presenečeni ugotovil, da se tu kolesje
vsakdanjika ustavi. Plovba po toku navzgor do Podpeči odkriva za vsakim ovinkom novo sliko, kamorkoli se ozremo ugledamo neokrnjeno naravo. Ta čarobna
pokrajina odžene mestni vrvež in naša ušesa napolni s pesmijo ptic in reglanjem zelenih reg.
V tem prečudovitem okolju srečamo čaplje, želve, žabe, račke, nutrije, metulje,
lesketajoče kačje pastirje, na bregovih se sramezljivo skrivajo srne. Odkrijte vse
skrivnosti barja in se nam pridružite na naših plovbah, ki so nepozabna doživetja prav v neposredni bližini naše prestolnice.
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IZLET IN PIKNIK NA LADJICI
PO REKI LJUBLJANICI
NAJBOLJŠA PONUDBA IN
NAJNIŽJA CENA
TUDI LETOS BOMO ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA NA VAŠO ŽELJO
PODALJŠALI AKCIJO NAJBOLJŠIH CEN ZA UPOKOJENCE IN DRUŠTVA
V CENI JE VKLJUČENO:
PLOVBA Z LADJICO (cca 3 ure) + KOSILO + PIJAČA
SAMO 17,00 EUR NA OSEBO!

NOVO V PONUDBI! NUDIMO VAM TUDI:
POLDNEVNI IZLET V PODPEČ IN OGLED LJUBLJANE Z LADJICE
Plovba traja cca 5-6 ur + HRANA + PIJAČA = 20,00 eur/osebo
TURISTIČNA PANORAMSKA VOŽNJA SKOZI CENTER MESTA
Plovba traja cca 1 uro, možnost vodenja
MALICE, KOSILA, PRAZNOVANJA IN DRUGE POGOSTITVE NA LADJICI
Hrana se sveže pripravlja v ladijski kuhinjici

Začutite bogat družaben utrip bregov Ljubljanice, ki so danes živahno zbirališče z bogatim sejmi in kulturnimi prireditvami.
Plovba skozi Plečnikovo Ljubljano vam bo razkrila vse slikovite kotičke in
prelepe mostove.

POKLIČITE IN REZERVIRAJTE 031 66 55 66
Interneta stran: www.recnipirati.si
E pošta: arif@t-2.net
Plovba po Ljubljanici, Rečni Pirati

Ljubljana je tudi romantično mesto, ki ima ljubezen že vpisano v svojem
imenu, saj Ljubljana zveni podobno kot “ljubljena” in veliko je tistih, ki verjamejo, da to ni naključje. Mesarski most je ljubljanski most ljubezni, ki ga krasijo neštete ključavnice, s katerimi zaljubljeni pari zaklepajo svojo ljubezen.
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PLOVBA PO LJUBLJANICI
031 66 55 66

www.recnipirati.si

Plovba po Ljubljanici, Rečni Pirati

PANORAMSKA PLOVBA SKOZI CENTER MESTA IN KRAJINSKI PARK BARJE

Z

našo ladjico vas po reki Ljubljanici popeljemo
skozi center našega glavnega mesta.
Prepričali se boste, da je naša prestolnica iz
vodne perspektive zelo zanimiva in očarljiva, plovba pa
zelo zabavna, saj vam bo kapitan Arif povedal kar nekaj
anekdot in vraž o največjih znamenitosti Ljubljane.
Ljubljanica je v mestu ujeta v korito in z bregov nedostopna,
pa vendar pripravi vsakemu, ki se ji preda veliko presenečenj
in novih odkritij. V senci mestnih mostov se z reke odpirajo
čisto novi pogledi na mesto Ljubljana. Tu nas vedno znova
presenetijo številni detajli in skrivni kotički, ki jih z bregov
ne moremo opaziti. Zgodovina in sedanjost se prepletata
v večni igri in rišeta nepozabne poglede. Občudovali boste
lahko Plečnikovo tržnico in Tromostovje, pot nas bo zanesla
tudi mimo Trnovskega pristana in Špice.
Prava plovba pa nas v uživaškem tempu, v ritmu reke,
popelje v romantično barje. V tem, zares prečudovitem
naravnem okolju pripravimo piknik na ladjici. Kuharica
Barbara bo poskrbela za vaše lačne želodčke in vam v
naši ladijski kuhinjici spekla izbrane mesne jedi iz žara
in hrustljav ocvrt krompirček. Če boste izbrali naš NOVI
MENI RIBIŠKA FEŠTA bo zadišalo po ribjih dobrotah in
mediteranskih začimbah. Na žaru bomo spekli sardelce,
fritali kalamare in ribji file v krhki panadi. In ker se vsaka
prava pojedina konča s sladicami bomo poskrbeli tudi za
vse sladkosnedneže. Postregli bomo S SLADOLEDOM in
spekli SLASTNE PALAČINKE z marmelado.
Priporočamo tudi brezplačen ogled BOTANIČNEGA
VRTA in PLEČNIKOVE CERKVE v Črni Vasi ali Ljubljanske Stolnice in Frančiškanske cerkve na Prešernovem
trgu. Obiščete lahko prenovljen ZOO (Živalski vrt) ali
se z vzpenjačo ali vlakcem pripeljete na LJUBLJANSKI
GRAD, kjer lahko uživate v prečudovitem razgledu.

NAŠA LADJICA REČNI
PIRATI

IZLET IN PIKNIK NA LADJICI PO REKI
LJUBLJANICI
PLOVBA Z LADJICO (cca 3 ure) + KOSILO + PIJAČA
SAMO 17,00 EUR NA OSEBO!
Za vas smo pripravili dva pojedini. Izberite svoj najljubši
meni in v naši ladijski kuhinjici vam bomo skuhali kosilo
po vaših željah in tako poskrbeli za vaše lačne želodčke
1. BARJANSKI MENI (vključeno v ceno)
GLAVNA JED Piščančje perutničke z dišavnicami, čevapčiči, puranje pleskavice, pivske klobasice, ocvrta bedrca
po dunajsko
PRILOGA Hrustljav krompirček, kruh, ajvar
SOLATA Šopska solata
SLADICA Sladoled, palačinke z marmelado
PIJAČA (vključeno v ceno) Sokovi, voda, radenska, belo in
rdeče vino

NOVO V PONUDBI! NOV MENI!

2. RIBIŠKA FEŠTA (vključeno v ceno)
RIBJE JEDI Oslič v hrustljavi panadi
Ocvrti kalamari, sardelce na žaru, tržaška omaka
MESNE JEDI Perutničke z dišavnicami, čevapčiči
PRILOGA Krompirjeva solata, kruh, tatarska omaka
SOLATA Paradižnik, kumarice, čebula
SLADICA Sladoled, palačinke z marmelado
PIJAČA (vključeno v ceno) Sokovi, voda, radenska, belo in
rdeče vino

Naša rečna ladjica je lesena in pokrita s
streho, ki varuje pred slabim vremenom,
obenem pa v vročih poletnih dneh nudi
prijetno senco pred vročim soncem. Ladjica
je zastekljena, okna pa lahko odpremo ali
zapremo in se tako prilagajamo prav vsem
vremenskim razmeram. Široke in lesene klopi z blazinicami vam bodo nudile udobje na
naši plovbi in vas zazibale v prijetno počutje.
Ladjica je velika in prostorna saj sprejme 50
oseb. Tako si boste lahko pretegnili noge in
celo zaplesali, če vas bodo ob veseli pesmi
zasrbele pete.

LADIJSKA KUHINJICA

Ladijca je restavracijsko opremljena z ladijsko
kuhinjico v kateri sveže pripravljamo različne
dobrote z naših menijev. Kuhamo s srcem ter
veseljem in uporabljamo le najkvalitetnejše
sestavine in meso slovenskih proizvajalcev.

POSADKA

Vaš kapitan Arif bo poskrbel za mirno in
varno plovbo, ter vas zabaval z barjanskimi
zgodbami.
V veselem in sproščenem vzdušju vam bo Barbara skuhala slastno kosilo.

VESELA DRUŽENJA OB
HRANI IN PIJAČI

V dobri družbi, ob hrani in pijači je izlet z
ladjico po Ljubljanici nepozabna rečna dogodivščina.
POKLIČITE IN SE NAM PRIDRUŽITE!

