Grad Struga,

izlet v preteklost

Grad Struga, izlet v preteklost
Obiščite mistično, z bogato dušo obdarjeno več kot 500 let staro renesančno graščino, ki ponosno nosi ime grad
Struga, in z njenim princem raziščite njene sobane, njihovo zgodovino, njihove zgodbe in predvsem skrivnosti,
ki vas bodo popeljale nazaj v preteklost, v čas grofov in grofic ter princev in princesk. Z animacijami, kot so
lokostrelstvo in grajski ples, bo poskrbljeno, da bo vaše doživljanje zgodovine kar se da realistično, zabavno in zelo
doživeto.
1. Enourni vodeni ogled graščine, med katerim si ogledate osem soban in spoznate njihovo zgodovino in skrivnosti,
zaplešete tipičen renesančni ples in se prepustite zvokom pianina, ki ob koncu ogleda preplavijo mogočno graščino.
Cena: 5,00 EUR / osebo.
Gosti Term Krka: 4,00 EUR / osebo
2. Grajski ples z učenjem enega renesančnega plesa, s čimer se vrnete v čas, ko je bil grad še novogradnja.
Na baročno glasbo pa boste lahko zaplesali tudi vrsto bolj znanih valčkov.
Dogodek traja približno tri ure.
Cena: 10,00 EUR / osebo.
Gosti Term Krka: 8,00 EUR / osebo.
3. Preizkus v lokostrelstvu, ki bo izveden na grajskem dvorišču. Princ s Struge vam bo pokazal ključne prijeme za držanje
loka in puščice ter predstavil zgodovino lokostrelstva, nato pa vas bo pustil, da boste sami vadili streljanje v tarčo in se
pomerili v zbiranju točk. Najboljši strelec bo okronan za viteza s Struge in mu bo zaupana zaščita graščine ter njenega
princa pred morebitnimi napadi. Dogodek traja dve uri.
Cena: 10,00 EUR / osebo.
Gosti Term Krka: 8,00 EUR / osebo.
Za skupinske oglede gradu Struga (grajski ples ali preizkus v rokostrelstvu) se je potrebno napovedati vnaprej
– minimalno število udeležencev 6 – maksimalno število udeležencev 12.
Vse animacije vključujejo uvodni vodeni ogled graščine.

Pustite se navdušiti mogočni ter mistični graščini Struga!
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