
Smo manjša lokalna kmetija iz vasice Laznica. V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se ukvarjamo
s pridelavo domačega 100% bučnega olja in z raznimi vožnjami s kočijo. To so npr. turistične vožnje,
vožnje na porokah ali birmah, vožnje ob rojstnih dnevih, vožnje s kočijo ob uradnih dogodkih in na
prireditvah, ... Vožnje izvajamo z enovprego in terensko kočijo, ki sprejme 4 potnike. Na nepozabne
trenutke pa vas popelje naš konj Soni, slovenske hladnokrvne pasme.

TURISTIČNA VOŽNJA S KOČIJO:

Pri nas si lahko po predhodnem dogovoru rezervirate turistično vožnjo s kočijo, ki traja cca. 1 uro,
vozimo  pa  po  lokalnih  cestah  Limbuš-Ruše,  Limbuš-Maribor  (pohorska  vzpenjača).  Vožnja  med
drugim poteka tudi po gozdnih poteh v Studenškem gozdu.

Cena ponudbe: 50€/ 60 minut cena velja za vožnjo in ne po osebi.

VOŽNJA S KOČIJO PO KRAJINSKEM PARKU MARIBORSKO JEZERO:

Ob vikendih (sobota in nedelja) v lepem vremenu izvajamo tudi turistične vožnje v Krajinskem parku
Mariborsko jezero po določenem in ustaljenem urniku. Postojanka je na Drava centru, kjer se začne
in zaključi 15-20 minutni krog vožnje. Vožnja poteka od Drava centra po gozdni poti v Studenškem
gozdu, ob petju ptic in s pogledom na reko Dravo.  V gozdu se obrnemo in vrnemo na Drava center.
Ker  peljemo večino časa po gozdu,  je  vožnja  udobna tako za  potnike,  kot tudi  za  konja,  saj  nas
prijetno hladi senca mogočnih dreves. V vročih poletnih mesecih je to še kako pomembno tudi za
dobro  počutje  našega  konja,  za  katerega  skrbimo  z  veliko  mero.  Za  doživetje  vožnje  s  kočijo  v
Krajinskem parku, se vam ni potrebno predhodno najaviti, ker vozimo po ustaljenem urniku, t.j. v
pomladnih in jesenskih mesecih med 15. in 17. uro, v poletnih mesecih pa med 17. in 19. uro. Glede
na povpraševanje tudi urnik podaljšamo. Urnik voženj pa se lahko poleti glede na vremenske razmere
spremeni in prestavi v večerne ure, predvsem zaradi visokih zračnih temperatur ali pa se lahko vožnje
zaradi slabega vremena odpovedo. Vse spremembe glede urnika vožnje redno objavljamo na naši
spletni (www.kocija-mb.si), Facebook (Prevozi s kočijo Marko Potočnik) in Instagram (prevoziskocijo)
strani .

Cena ponudbe: 10€/ 15-20 minut cena velja za vožnjo in ne po osebi.

NAJEM KOČIJE ZA POROKO:

Poročni dan je najpomembnejši za ženina in nevesto. Zakaj se torej ravno ženin in nevesta ne bi na 
njun dan počutila posebno, pomembno, mogočno? Poskrbimo za njun varen prevoz, ki ga 
prilagodimo željam. 

Cena ponudbe: od 200€ naprej

NAJEM KOČIJE ZA RAZNE DOGODKE:

Z našo prisotnostjo poskrbimo, da bo vaš dogodek edinstven. Naj bo to rojstni dan, obletnica, birma 
ali kak drug dogodek. Poskrbimo tudi za prihod dobrih mož v prazničnem mesecu decembru.



Cena ponudbe: od 50€ naprej

100% BUČNO OLJE:

Naša kmetija pa vam nudi 100% bučno olje, pridelano z ljubeznijo na tradicionalni način s praženjem
bučnih semen, ki podeli olju tipičen okus in vonj. 

Cena: 18€/1 liter

S prijaznimi pozdravi, 

Prevozi s kočijo Marko Potočnik in Kmetija Pri Potočniku-Šraj

-- 
Prevozi s kočijo Marko Potočnik
Laznica 24, 2341 Limbuš
Tel. : 040 / 771 - 538
E-mail: info@kocija-mb.si
www.kocija-mb.si
Facebook: Prevozi s kočijo Marko Potočnik
Instagram: prevoziskocijo
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