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Preizkusite se v interaktivni igri Trippstory Velenje in vstopite v svet skrivnostnega Velenja. Dvourna
dogodivščina vas bo vodila skozi mnoge zanimive lokacije mesta, kjer se vam bodo odklepali starodavni
izzivi. Te vam bo z namigi pomagala reševati Pika. Rešeni izzivi vam bodo razkrili lokacijo Svetilke
skrivnosti. Ali vas zanima kaj osvetljuje? Zaigraj Trippstory Velenje in ugotovi! Mobilna aplikacija ”Lov na
svetilko skrivnosti” je namenjena družinam z otroki in se nahaja v spletni trgovini Google Play in App
Store. Za nalaganje in uporabo aplikacije potrebujete brezžično povezavo na internet (Wi-Fi) ali vključene
mobilne podatke. Mobilno aplikacijo si naložite tako, da v iskalnik spletne trgovine vpišete besedi
Trippstory Velenje. V aplikacijo se lahko prijavite z računom Facebook ali Google+, lahko pa se tudi na
novo registrirate z e-mailom.

Krožna pot je lahka in vključuje le en manjši vzpon. Traja približno 2 uri, dobro pa je, če ste obuti v udobno
športno obutev. Namen aplikacije je preživljanje prostega časa z družino, raziskovanje mesta tudi izven
glavne sezone in privabljanje obiskovalcev od drugod ter jih zadržati čim dlje časa v mestu. Na dogodivščini
vas bo spremljala Pika, ki vam bo pomagala reševati izzive. S pravilno rešenimi izzivi boste lahko odkrili
lokacijo Svetilke skrivnosti, ki osvetljuje starodavni velenjski zaklad, in pridobili šifro, ki ta zaklad odklepa.
Spoznavali boste skrivnostne zgodbe, ki jih skriva Velenje - nekaj jih bo iz bližnje in daljne preteklosti,
nekatere pa so aktualne, iz današnjega časa. Preden se odpravite na pustolovščino priporočamo, da se
oglasite na Zavodu za turizem Šaleške doline, kjer vam bodo predali nekaj praktičnih napotkov, da boste
lahko čimbolj nemoteno odkrivali skrivnosti in reševali uganke.

Na pustolovščini vas čaka 18 točk s skrivnostnimi izzivi, ki jih lahko osvojite peš. Natančno preberite zgodbo
vsake točke in poglejte galerijo slik, saj se v njih skrivajo navodila in nasveti, kako rešiti izzive. Pri nekaterih
izzivih bo treba dobro napeti oči in možgane ter pravilne odgovore poiskati v neposredni okolici. Če želite
odkriti skrivno lokacijo magične svetilke in pridobiti kodo za odklepanje zaklada, morate uspešno rešiti
glavne izzive oz. skrivnosti. Ne skrbite, pri vsakem od njih imate več poskusov.

Poleg glavnih skrivnosti vas na poti čaka še 8 bonus izzivov. Z njimi lahko osvojite nagradne cekine, ki se
bodo z vsakim uspešno rešenim izzivom zbirali v vaši Zakladnici skrivnosti. Bonus točke z izzivi bodo na
interaktivnem zemljevidu označene z vijolično barvo. Bonus izzivi niso obvezni za rešitev pustolovske misije,
lahko pa z njimi razkrijete še kakšno dodatno skrivnost Velenja. A pozor, pri bonus izzivih imate samo 1
poskus, da ga pravilno rešite. Nekatere bonus točke so na lokacijah, ki so omejene z delovnim časom, a jih
lahko pravilno rešite tudi brez vstopa v zaprte lokacije.

Za orientacijo si lahko vedno pomagate z interaktivnim zemljevidom, ki vam bo pokazal, kje se nahajate. Če
imate težave pri iskanju nove točke, vas bo zemljevid s sporočili ustrezno usmeril na pravo pot. Pri
odkrivanju skrivnosti vam bo s koristnimi namigi pomagala Pika. Njeni namigi bodo v obliki sporočil, ki se
bodo pojavila ob opisih točk, zato jih le ne spreglej.

Skupaj s Piko je razvoj aplikacije omogočil Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Lanara
Consultingom, YouTree in drugimi partnerji.




