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avtentična potepanja

Kras

Kazalo
Dobrodošli v deželi toplih src,
kjer kraška burja suši pršut in v hramih zori teran...
kjer se zapeljete po cesti čudovitih razgledov in okusite
dobrodošlico ljudi v odmaknjenih brkinskih vasicah....
Vstopite v skrivnostne, prostrane snežniške gozdove in se
pustite očarati čudoviti in neokrnjeni naravi v kraljestvu
divjih živali.
Doživite pravo avtentično popotovanje!

Brkini
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- Izleti za organizirane skupine

Društvo
za razvoj podeželja
med Snežnikom
in Nanosom

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa vlaga v podeželje

Projekt delno soﬁnancira Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna
Autentica - turistično razvojna agencija.
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ste že slišali za Hudičevo
prekajevalnico mesa?
Za freske z upodobitvijo težkih
časov druge svetovne vojne?
Za brkinski slivovec ali pa
morda krompir v zevnici?
Za slemensko cesto čudovitih
razgledov vse od morja pa do Alp
in za vasico, ki leži tako visoko,
da tam še zlodej miži?

Vir: LAS

Brkini - zelena oaza
sredi krasa

Vse to in še več lahko odkrijete
skupaj z nami na popotovanju
po odmaknjenih in neokrnjenih
Brkinih!

IZLETI ZA ORGANIZIRANE SKUPINE
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IZLETI ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

•
•

Z razgledi in okusi po brkinski slemenski cesti
Skozi kraško pokrajino do brkinske sadne ceste

celodnevni izlet

»Z razgledi in okusi po brkinski slemenski cesti«
/ PREM – BRKINSKA MARENDA – EKOLOŠKA SIRARSKA KMETIJA – ARTVIŽE – POKUŠINA
BRKINSKIH SADJARSKIH DOBROT /
PREM – Kettejeva vas in
mogočni grad

Ta gručasta središčna vas na
severovzhodnem delu Brkinov ima vse značilnosti
brkinske arhitekture. Naselje je zaradi umetnostnozgodovinskih in etnoloških značilnosti zavarovano kot
kulturni spomenik. Sprehod po vasi bomo dopolnili z
obiskom cerkve Sv. Helene, ki slovi po izrazitih baročnih
elementih in zanimivih poslikavah Toneta Kralja, ogledom srednjeveškega gradu ter obiskom nekdanje Ljudske
(osnovne) šole, ki je hkrati tudi rojstna hiša znamenitega
pesnika moderne Dragotina Ketteja, z urejeno spominsko sobo.

BRKINSKA MARENDA

Po sprehodu po brkinski
vasici nas čaka postanek na
eni izmed turističnih kmetij,
kjer bomo poizkusili pravo
domačo brkinsko marendo
(krompir v zevnici zabeljen
z ocvirki in klobaso). Ko se bomo nekoliko odpočili in
napolnili baterije bom nadaljevali ta avtentičen izlet po
Brkinih.

Brkini

EKOLOŠKA SIRARSKA
KMETIJA

Prijetna panoramska vožnja
po razgledni slemenski cesti
nas bo pripeljala do družinske ekološke kmetije, kjer
nam bodo pripravili prisrčno dobrodošlico - aperitiv, nato pa nas popeljali na ogled
kmetije in sirarne ter postregli s tremi tipi ekološko pridelanega kravjega sira z domačim kruhom, vinom, sokom
in vodo. Če vam bodo okusi všeč, boste imeli možnost
nakupa njihovih proizvodov.
ARTVIŽE – pokušina brkinskega slivovca na
najvišji točki Brkinov

Pot bomo nadaljevali po brkinski slemenski cesti mimo
najvišje točke brkinskih hribov, vasice Artviže. Artviže
ležijo na prisojni strani ﬂišnega pobočja, ki seže 817 m
visoko nad morjem. Na najvišji točki stoji leta 1786 obnovljena prastara kamnita cerkev Sv. Socerba.

Najprej se bomo srečali z domačini, ki nam bodo dali na
pokušino svoj domači brkinski slivovec, nato pa se bomo
sprehodili do bližnje cerkvice (cca. 15 minut hoje v eno
smer) in uživali v razgledu po okolici.
Če je vreme primerno, pogled lahko seže vse do Alp,
mogočnega Snežnika, na Čičarijo s Slavnikom in Kras
do Štanjela, pogled pa ob lepem vremenu seže tudi do
slovenskega morja in prek Tržaškega zaliva vse tja do Benetk. Pred vami bodo brkinske vasi kot na dlani ...
POKUŠINA BRKINSKIH
SADJARSKIH DOBROT

Da bo zaključek izleta kar se
da prijeten, bodo poskrbeli
na izmed brkinskih sadjarskih kmetij. Pripravili nam
bodo bogato degustacijo
domačih dobrot iz svojega sadovnjaka. Različni naravni
jabolčni kisi, suho sadje, marmelade, različni likerji in
žganice vas gotovo ne bodo pustili ravnodušne. Po degustaciji bomo lahko dobrote kmetije tudi kupili.

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Program vključuje:

Doplačila po želji:

Obisk kmetije z degustacijo sirov in ostalim po programu,
ogled srednjeveškega gradu in Kettejeve spominske sobe
na Premu, brkinsko marendo po programu, pokušina brkinskega slivovca, pokušina brkinskih sadjarskih dobrot,
strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše
odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

•
•
•

Pijača pri marendi,
Animacija s skečem oz. harmonikarjem na kmetiji,
Večerja po dogovoru,

•

Prevoz s turističnim avtobusom iz domačega kraja.
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celodnevni izlet

»Skozi kraško pokrajino do brkinske sadne ceste«
/ SLIVJE – JAMA HUDIČEVA PREKAJEVALNICA MESA – BRKINSKA SLEMENSKA CESTA –
BRKINSKA MARENDA – PREM – POKUŠINA SADJARSKIH BRKINSKIH DOBROT /
SLIVJE – znamenite
freske Toneta Kralja

Od Hrpelj proti Markovščini se bomo peljali po
Podgrajskem podolju - kraškemu svetu, o katerem bo
potnikom marsikaj zanimivega znal povedati naš vodnik. Z avtobusom se bomo
ustavili na razgledišču pred vasjo Slivje, kjer se razprostira prekrasen razgled po okolici. V vasi si bomo ogledali
cerkev Svetega Martina, ki je znana po svojih freskah iz
časa druge svetovne vojne. Na njej so upodobljene svetopisemske zgodbe s prispodobami tedanjih težkih časov
(Hitler in fašisti kot rimski vojaki, angeli v slovenskih nacionalnih barvah,…).

JAMA DIMNICE ali
»HUDIČEVA
PREKAJEVALNICA
MESA«

V jamo se bomo spustili po
polžastem stopnišču. Tam
nam bo vodič razdelil svetilke. Jama namreč ni osvetljena in si jo bomo morali osvetljevati sami, kar je še dodaten čar. S pomočjo izkušenega
jamarja bomo spoznali eno najzanimivejših jam pri nas.
V Vhodni dvorani si bomo ogledali prve stalagmite ter
ledene kapnike (v zimskem času) in izvedeli zgodbo o
tem, zakaj se jami pravi Hudičeva prekajevalnica mesa.
Videli bomo tudi Kiklopa. V Marmitni dvorani bomo
morda spoznali kakšno od jamskih živali. V Končni dvorani si bomo ogledali jamske netopirje ter spoznali svet,
kot ga vidijo jamske živali.

Omejitve v jami:
Jama je primerna za turistični obisk saj so v jami rovi velikih dimenzij, poti posute z gramozom, na zahtevnejših, spolzkih, mestih opremljene s kovinsko ograjo, verigo oz. najlonskim trakom. Edini večji napor predstavlja vzpon od fosilnega rova na površje, tj. okoli 40 m višinske razlike. Za večino gostov obisk jame ne predstavlja težav in je za vsakega prijetna izkušnja.
Dodatno pozornost pri obisku priporočamo za osebe z astmatičnimi napadi (npr. zaradi hiperventilacije ali nagle spremembe temperature), kardiovaskulanimi težavami, diabetes,
fobijami, alergijami in seveda motoričnimi ovirami.

Brkini

BRKINSKA SLEMENSKA
CESTA

Popotovanje po Brkinih
bomo nadaljevali po brkinski slemenski cesti. Vijugasta
cesta nas bo popeljala skozi
idilične brkinske vasi Tatre,
Rjavče, Gabrk… Od tu se bo na obe strani razprostiral
prekrasen razgled na okoliške hribe Vremščico, Nanos,
Snežnik, na Čičarijo s Slavnikom in ostale lepote te čudovite in pestre pokrajine.
BRKINSKA MARENDA

Po sprehodu po kraškem podzemlju in razgledom na čudovito pokrajino Brkinov nas čaka postanek na eni izmed
turističnih kmetij, kjer bomo poizkusili pravo domačo
brkinsko marendo (krompir v zevnici zabeljen z ocvirki
in klobaso). Ko se bomo nekoliko odpočili in napolnili
baterije bom nadaljevali ta avtentičen izlet po Brkinih.

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

PREM – Kettejeva vas in
mogočni grad

Ta gručasta središčna vas na severovzhodnem delu Brkinov
ima vse značilnosti brkinske
arhitekture. Naselje je zaradi
umetnostnozgodovinskih in
etnoloških značilnosti zavarovano kot kulturni spomenik. Sprehod po vasi bomo dopolnili z obiskom cerkve
Sv. Helene, ki slovi po izrazitih baročnih elementih in
zanimivih poslikavah Toneta Kralja, ogledom srednjeveškega gradu ter obiskom nekdanje Ljudske (osnovne)
šole, ki je hkrati tudi rojstna hiša znamenitega pesnika
moderne Dragotina Ketteja, z urejeno spominsko sobo.
POKUŠINA BRKINSKIH SADJARSKIH DOBROT

Da bo zaključek izleta kar se da prijeten, bodo poskrbeli na izmed brkinskih sadjarskih kmetij. Pripravili nam
bodo bogato degustacijo domačih dobrot iz svojega
sadovnjaka. Različni naravni jabolčni kisi, suho sadje,
marmelade, različni likerji in žganice vas gotovo ne bodo
pustili ravnodušne. Po degustaciji bomo lahko dobrote
kmetije tudi kupili.

Program vključuje:

Doplačila po želji:

Vstopnino v jamo Dimnice, izposojo jamarskih svetilk za
udeležence, brkinsko marendo po programu, vodeni
ogledi na Premu z vstopnino v grad in Kettejevo spominsko sobo, obisk kmetije z degustacijo domačih sadjarskih
dobrot, strokovno vodenje, organizacijo izleta, zavarovanje odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, nezgodno
zavarovanje v jami, DDV.

•
•
•
•

Pijača pri marendi,
Animacija s skečem oz. harmonikarjem na kmetiji,
Večerja po dogovoru,
Prevoz s turističnim avtobusom iz domačega kraja.
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Na sončni
strani Snežnika
Na sončni strani Snežnika se razprostirajo
starodavni gozdovi, kjer uživajo v svojem
kraljestvu številne živali (volk, ris, medved).
Velike zveri so ljudi pregnale v dolino, kjer so
se ob bregovih Velike vode lotili mlinarstva in
žagarstva. Tako se je razvilo mesto mlinov –
Ilirska Bistrica. Obiščite kraje poseljene vse od
pradavnine. Tu so se pred dvema tisočletjema
lomila kopija rimskih legij, pred dvema
desetletjema pa je tu začelo pot prvo oklepno
vozilo v Osamosvojitveni vojni.
V nasprotju s tokovi množičnega turizma,
ki se valijo proti Kvarnerju in k znanim
destinacijam Jadranskega morja,
se zaustavite nekoliko prej, v prijetnih
zelenih krajih doline reke Reke.
Odprite svoja srca gostoljubnim domačinom
in prelepi pokrajini na prepihu.
IZLETI ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

IZLETI ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

•
•

Med gradišči in gradovi pokrajine na prepihu
Vijuganje ob Veliki vodi

celodnevni izlet

»Med gradišči in gradovi pokrajine na prepihu«
/ PARK VOJAŠKE ZGODOVINE – BRKINSKA OVČARSKA KMETIJA NA SREDNJEVEŠKEM GRADU –
PREM – BRKINSKA MARENDA – ILIRSKA BISTRICA – ŠILENTABOR /
PIVKA – PARK VOJAŠKE
ZGODOVINE

Potepanje bomo pričeli z
obiskom muzeja Park vojaške zgodovine, kjer se nahaja
bogata tankovsko-artilerijska
zbirka. Pod strokovnim vodstvom se bomo podrobneje seznanili z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi zanimivostmi Pivškega, po
predhodnem dogovoru pa si bomo lahko ogledali tudi
bližnjo podzemno utrdbo (»kaverno«) na Primožu ali
bunker na Habjanovem hribu.

BRKINSKA
OVČARSKA KMETIJA
NA SREDNJEVEŠKEM
GRADU – ogled
kmetije in pokušina
domačega sira

Grad v katerem se nahaja ekološka kmetija je dobil ime po srednjeveškem utrjenem
stolpu, ki je bil kasneje preoblikovan v baročni podeželski dvorec. Poslopje in posest ob gradu služi danes ekološki kmetiji. Najprej si bomo ogledali kmetijo in proizvodnjo, nato pa nam bodo v prijetnem domačem ambientu
pripravili degustacijo domačega sira.
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Na sončni strani Snežnika

PREM – Kettejeva vas in
mogočni grad

Ta gručasta središčna vas na severovzhodnem delu Brkinov
ima vse značilnosti brkinske
arhitekture. Naselje je zaradi
umetnostno zgodovinskih in
etnoloških značilnosti zavarovano kot kulturni spomenik. Sprehod po vasi bomo dopolnili z obiskom cerkve
Sv. Helene, ki slovi po izrazitih baročnih elementih in
zanimivih poslikavah Toneta Kralja, ogledom srednjeveškega gradu ter obiskom nekdanje Ljudske (osnovne)
šole, ki je hkrati tudi rojstna hiša znamenitega pesnika
moderne Dragotina Ketteja, z urejeno spominsko sobo.

ILIRSKA BISTRICA – Hrib svobode

Ob Veliki vodi bomo privijugali v Ilirsko Bistrico. Sprehodili se bomo na Hrib svobode ali Brinškov hrib, ki se
dviga nad osrednjim delom mesta in od koder je tudi lep
razgled na okoliška (pra)zgodovinska najdišča. Na Hribu
svobode stojita impozanten spomenik posvečen prekomorskim brigadam. Če bo čas dopuščal, se bomo sprehodili še po starem delu mesta.
ŠILENTABOR – razgled
na Zgornje pivško dolino
in pokušina domačih
dobrot

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Pot bomo nadaljevali do bližnje vasi Zagorje in se povzpeli na Šilentabor. Zaradi
izjemne strateške pozicije, je tu nastalo prazgodovinsko
gradišče, kasneje pa grad z obzidjem, kamor so se zatekali
domačini v času turških vpadov. Grad Šilentabor naj bi
bil po površini celo največji taborski kompleks na Slovenskem. Nekoliko izven vasi stoji romanska cerkvica sv.
Martina katero si bomo tudi ogledali in si nato privoščili tudi degustacijo domačih sadnih ali medenih dobrot
enega od okoliških pridelovalcev.

Program vključuje

Doplačila po želji:

Vstopnina v Park vojaške zgodovine; ogled srednjeveškega gradu in Kettejeve spominske sobe na Premu; obisk
brkinske ovčarske kmetije z degustacijo domačih sirov;
degustacija lokalnih proizvodov na Šilentaboru; brkinska
marenda po programu; ostale oglede po programu, strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše od-

•
•

BRKINSKA MARENDA

Na turistični kmetiji ob Veliki vodi nam bodo prijazno
postregli s tipično brkinsko malico (krompir v zevnici zabeljen s klobaso in ocvirki). Ob odlični hrani v domačem
ambientu se bomo spočili pred nadaljevanjem avtentičnega izleta po Bistrškem in Pivškem.

govornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

•
•
•

Pijača pri marendi,
Ogled podzemne utrdbe (»kaverne«) na Primožu
ali bunkerja na Habjanovem hribu pri Pivki,
Večerja po dogovoru,
Harmonikar oz. animacija lokalne dramske skupine
po dogovoru,
Prevoz s turističnim avtobusom iz domačega kraja.

celodnevni izlet

»Vijuganje ob Veliki vodi«
/ BRKINSKA OVČARSKA KMETIJA NA SREDNJEVEŠKEM GRADU – ILIRSKA BISTRICA –
STARA DOMAČIJA OB VELIKI VODI – BRKINSKA MARENDA – PREM – POKUŠINA BRKINSKIH
SADJARSKIH DOBROT /
BRKINSKA
OVČARSKA KMETIJA
NA SREDNJEVEŠKEM
GRADU – ogled
kmetije in pokušina
domačega sira

Grad v katerem se nahaja ekološka kmetijam je dobil ime po srednjeveškem utrjenem
stolpu, ki je bil kasneje preoblikovan v baročni podeželski dvorec. Poslopje in posest ob gradu služi danes ekološki kmetiji. Najprej si bomo ogledali kmetijo in proizvodnjo, nato pa nam bodo v prijetnem domačem ambientu
pripravili degustacijo domačega sira.

MESTO MLINOV IN ŽAG
– sproščujoče zvedavi
sprehod

V dobri uri prijetnega sprehoda po mestnem jedru in
neposredni okolici si bomo
ogledali nekatere najzanimivejše lokacije, vključno z najstarejšim delom naselja imenovanim Guranji kraj. Presenečeni boste nad kulturno
dediščino in bogato tradicijo žagarstva (pilarstva) in mlinarstva, temelječo na izdatnih naravnih virih iz snežniškega zaledja – lesu in vodi ... V manj sušnem delu leta se
bomo sprehodili še do mogočnega slapa Sušec, ki izvira
pod nekdanjim bistriškim gradom.
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STARA DOMAČIJA OB
VELIKI VODI – oživljena
dediščina in odmik v
naravo

Pot bomo nadaljevali po delu
Kettejeve spominske poti –
vse do stare domačije, ki je
bila zgrajena sredi 19. stoletja. Po dobrodošlici nam bodo
razkazali mlin in notranjost hiše z etnološko zbirko. Pred
nadaljevanjem poti bomo lahko v zelo prijetnem okolju
ob reki Reki sprostili naše telo in duha od vsakodnevnega
hrupa in stresa.
BRKINSKA MARENDA

Na turistični kmetiji ob Veliki vodi nam bodo prijazno
postregli s tipično brkinsko malico (krompir v zevnici zabeljen s klobaso in ocvirki). Ob odlični hrani v domačem
ambientu se bomo spočili pred nadaljevanjem avtentičnega izleta po Bistrškem in bližnji okolici.

PREM – Kettejeva vas in mogočni grad

Ta gručasta središčna vas na severovzhodnem delu Brkinov ima vse značilnosti brkinske arhitekture. Naselje je
zaradi umetnostno zgodovinskih in etnoloških značilnosti zavarovano kot kulturni spomenik. Sprehod po vasi
bomo dopolnili z obiskom cerkve Sv. Helene, ki slovi po
izrazitih baročnih elementih in zanimivih poslikavah Toneta Kralja, ogledom srednjeveškega gradu ter obiskom
nekdanje Ljudske (osnovne) šole, ki je hkrati tudi rojstna
hiša znamenitega pesnika moderne Dragotina Ketteja, z
urejeno spominsko sobo.
POKUŠINA BRKINSKIH SADJARSKIH DOBROT

Da bo zaključek izleta kar se da prijeten, bodo poskrbeli
na eni izmed brkinskih sadjarskih kmetij. Pripravili nam
bodo bogato degustacijo domačih dobrot iz domačega
sadovnjaka. Različni naravni jabolčni kisi, suho sadje,
marmelade, različni likerji in žganice vas gotovo ne bodo
pustili ravnodušne. Po degustaciji bomo lahko domače
dobrote tudi kupili.

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Program vključuje

Doplačila po želji

Ogled ovčarske kmetije na srednjeveškem gradu z degu-

•
•
•

Pijača pri marendi,
Večerja po dogovoru,
Harmonikar oz. animacija lokalne dramske skupine
po dogovoru,

•

Prevoz s turističnim avtobusom iz domačega kraja.

stacijo sira, ogled Hodnikovega mlina, ogled etnološke
zbirke in mlina z dobrodošlico na stari domačiji, brkinska
marenda po programu, ogled srednjeveškega gradu in
Kettejeve spominske sobe na Premu, pokušina sadjarskih
dobrot, strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

•
•

VEČDNEVNI PAKETI

Snežniška avantura - aktivno na dogodivščine v divjino
Skrivnosti Slovenije: Iz sončnih Brkinov v divjino snežnih gozdov

2 - dnevna zabavna avantura za manjše skupine

»Snežniška avantura – aktivno
na dogodivščine v divjino«
1. DAN – V temnem gozdu ob tabornem ognju
VOLOVJA REBER

Prevoz do slikovitega razglednega slemena Velike Milanje
(1099 m), območja, ki je zaradi problematike umeščanje
vetrnih elektrarn danes bolj
znano pod imenom Volovja
reber. Po slemenu Volovje rebri se razprostira sistem vojaških podzemeljskih utrdb – »kavern«, ki jih je Kraljevina Italija zgradila zaradi obrambe pred Jugoslavijo (t.
i. Alpski zid) po podpisu Rapalske pogodbe leta 1920.
Tu vas že čaka prva naloga, saj boste morali s pomočjo
topografske karte in kompasa prehoditi pot med dvema
kontrolnima točkama. Sledi obisk ene od kavern.

NOČITEV IN TABORNI
OGENJ V OBJEMU
SNEŽNIŠKIH GOZDOV

Koča, kjer bomo nastanjeni,
leži v slikovitem lazu v osrčju
Snežniške planote. V vrtači,
do koder se je z vrha Snežnika
nekoč raztezal ledenik, prihaja do značilnega temperaturnega in posledično rastlinskega obrata, zato laz obdajajo
krošnje mogočnih smrek. Namestitev v koči, ki je od prve
postavitve leta 1914 do danes ohranila svojo prvinskost.
Tu vas čakajo številne naloge, ki jih boste opravljali individualno, nekatere pa v skladu s predhodnim dogovorom
bodisi v parih ali skupinah.
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Obvezne naloge in opravila iz preživetja v naravi,
bivanja v koči:
•
•
•
•
•

•

Nabiranje drv in kuriva ter priprava tabornega ognja,
Kurjenje ognja,
Kuhanje obroka (peč na drva ali zunaj na ognjišču),
Kratek nočni orientacijski pohod,
Gospodinjska dela (pripravljanje obrokov, skrb za
ogrevanje koče, skrb za toplo vodo, pomivanje, pospravljanje,…),
Druženje ob tabornem ognju.

Opcijske naloge (predhodni dogovor):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priprava dvignjenega ognjišča,
Priprava bivaka iz šotorskih kril,
Spanje zunaj v bivaku,
Nabiranje zelišč za čaj,
Nabiranje gob za večerjo (sezona),
Športne igre,
Gradnja pionirskih objektov po načrtih,
Straža ognja,
Opazovanje divjih živali (doplačilo!).

2. DAN – Divjina z razgledom na morje
Ne preveč zgodnje vstajanje, priprava zajtrka,
pospravljanje koče in okolice, pakiranje.

Krožna tura s časom za topli obrok v koči, traja približno 4
ure in se zaključi okrog 15.00 s prihodom na Sviščake.
Sledi vožnja do gozdne pristave Mašun.

TREKING PO OSRČJU
SNEŽNIŠKEGA GOZDA

Divjina lučaj stran od morja,
ki nudi zavetišče številnim živalskim vrstam, tudi velikim
zverem, kot so: volk, ris in
medved, je v slabše dostopnih
predelih ohranila svojo prvobitnost, zato je zanimiva tako
za popotnike kot tudi za raziskovalce. Pohod na Snežnik
(1796 m), ki je slovenska najvišja nealpska gora, bo tako
gotovo zanimiv in pester. Vzpenjali se bomo po poteh, ki
so poznane samo domačinom in na katerih se nahajajo
čudovite razgledne točke za opazovanje narave. Po želji
bomo lahko opazovali tudi divje živali (doplačilo) ali pa
se povzpeli na manj znani hrib imenovan Planinc.

MAŠUN

Mašun (1024 m) je gozdna
pristava v osrčju snežniških
gozdov in je pomembno križišče gozdnih cest, ki se na
Snežniško planoto vijejo iz
vseh smeri neba. Pozimi snežna odeja spremeni krajino v idilično, skoraj pravljično
podobo, poleti pa se Mašun bohoti v obilju barv, gozdnih
vonjav. Na Mašunu si lahko ogledamo ostanke lovskega
dvorca Schönburg, ki so ga imeli v lasti Waldenburgi. Tu
bomo imeli tudi možnost sprehoda po gozdni pristavi,
ogleda Mašunske gozdne učne poti (45 min), razgledišča
na Snežnik (Anina skala). Za zaključek se bomo pustili
razvajati s prijetnim okoljem ter izvrstno pripravljenim
jedem odlične lovske kuhinje (doplačilo). Po dogovoru
možnost rezervacije balinišča in možnost nočitve.

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Program vključuje:

Doplačila po želji:

Lunch paket (1x), nočitev, večerja in zajtrk v koči, kosilo

•
•
•
•

na trekingu (jota s klobaso, jabolčni zavitek in čaj), voda
v plastenkah in druga pijača, prevoz, strokovno vodenje,
stroške organizacije, zavarovanje naše odgovornosti do
potnikov in njihovih stvari, DDV.

Česa ne smemo pozabiti:
•
•
•
•

•

Narezek in večerja,
Darilo za udeležence,
Transfer iz vašega kraja,
Nočitev v Ilirski Bistrici dan
prej in/ali na Mašunu drugi dan,
Ogled divjih živali,

•

Druga doplačila po dogovoru.

Športnih oblačil in obutve (treking čevlji),
toplejših oblačil za na Snežnik (kapa, vetrovka),
Fotoaparat, naglavna svetilka, žepni nož, posoda
za pijačo (vsaj l lit.),
Manjši nahrbtnik, spalno vrečo,
pribor za osebno higieno,
Možnost izposoje opreme po predhodnem dogovoru.

Posebne informacije:
•
•

•
•

Opcijski program avanture je potrebno
dogovoriti vnaprej,
V koči ni tekoče vode in sanitarij (WC je zunaj koče),
ogrevanje je na drva, razsvetljava je na sončno
energijo in sveče (možnost uporabe električnega
agregata), ležišča so skupna,
Možnost razdelitve udeležencev v time ter
tekmovanje med njimi v številnih nalogah in opravilih,
Možnost izbire jedi za večerji prvi in drugi dan.
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5 – dnevno avanturistično doživetje za skupine od 15-25 oseb

Skrivnosti Slovenije: »Iz sončnih Brkinov
v divjino snežniških gozdov«
KRAJŠI OPIS PROGRAMA IZLETA
1. DAN

3. DAN – V skrivnostni svet kraških jam

Prihod in nastanitev po kmetijah v stilu razpršenega hotela. Večerja na eni od kmetij, predstavitev programa in
nočitev.

•
•
•
•

2. DAN – Gastronomski
maraton v Brkinih in okolici

•
•
•
•
•
•
•
•

Obisk brkinske ovčarske kmetije
Obisk stare domačije ob »Veliki vodi«
Ogled Kettejeve vasi in mogočnega gradu
Brkinsko kosilo na kmetiji
Brkinska slemenska cesta
Krajši treking in pokušina brkinskega slivovca
Degustacija brkinskih sadjarskih dobrot
Večerja in nočitev na kmetiji

Jamarski treking
Kosilo na kmetiji
Ogled italijanskrga bunkerja s spuščanjem po vrvi
Večerja in nočitev na kmetiji

4. DAN – Dan v osrčju snežniških gozdov

•

Opcije:

a) Gozdna učna pot Sviščaki
b) Pohod na Snežnik
c) Opazovanje divjih živali
•
•
•

Kosilo v planinskem domu
Namestitev v koči sredi snežniških gozdov,
animacija in večerja ob tabornem ognju
Nočitev v koči

5. DAN – Na poti proti domu

•

Opcije:

a) Vrhnika: Močilnik – izviri Ljubljanice
b) Ljubljana, glavno mesto Slovenije – ogled in prosto popoldne
•

Brnik Letališče Jožeta Pučnika – odhod domov

Za bolj podroben opis programa nam pišite na: info@autentica.si.
Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Program vključuje:

Doplačila po želji:

Nočitve z zajtrkom na turističnih kmetijah v dvo-posteljnih
sobah ali apartmajih, vse vstopnine in animacije po programu, vse obroke po programu, prevoze po programu,
transfer iz letališča in nazaj, strokovno vodenje, zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

•

Večerna animacija – prevoz do mesta in nazaj,

•

Večerje na kmetijah.

17

TEAM BUILDING
avanturistično kulinarično doživetje za manjše zaključene skupine

»Gastro reli«
Gastro reli je edinstveno avanturistično in kulinarično doživetje, ko potujemo
med Nanosom in Snežnikom do brkinskih vasic. Kraji so znani po svoji čudoviti
neokrnjeni naravi, kjer živijo ljudje, ki vas bodo z navdušenjem sprejeli na svojih
kmetijah in vas postregli s pravimi domačimi dobrotami.
Privoščite si trenutek za oddih in poldnevno razvajanje v objemu neokrnjene
narave odmaknjenih pokrajin.
/ POSTOJNA – POKUŠINA DOMAČIH SPECIALITET IN VOŽNJA Z LOJTRNIKOM – ARTVIŽE – BRKINSKA
SLEMENSKA CESTA – BRKINSKA OVČARSKA KMETIJA NA SREDNJEVEŠKEM GRADU – ZAKLJUČEK NA
TURISTIČNI KMETIJI S TRADICIONALNO ŠPORTNO IGRO /
POSTOJNA - zbor

Postojna je že v preteklosti veljala za pomembno postojanko, tokrat bo to tudi naša postojanka, od koder se
bomo odpeljali na kulinarična doživetja čez Pivško v razgibani svet Brkinov.
POKUŠINA DOMAČIH
SPECIALITET IN VOŽNJA
Z LOJTRNIKOM

Postanek v idilični vasici v
Košanski dolini, od koder je
lep razgled na skalnati Šilentabor. Na eni izmed kmetij se
bomo prepustili edinstvenemu okusu domačega pršuta,
domače pancete in salame ter okusnemu kravjemu ali ovčjemu siru ob spremljavi domačega kruha.

Po prvi gastro reli etapi bomo naša vozila zamenjali z lojtrnikom in se po vasi zapeljali kot nekoč, v pravem kmečkem vozu s konjsko vprego.
ARTVIŽE – krajši treking do najvišje točke Brkinov
in pokušina brkinskega slivovca

Pot bomo nadaljevali po brkinski slemenski cesti mimo
najvišje točke brkinskih hribov, vasice Artviže. Artviže
ležijo na prisojni strani ﬂišnega pobočja, ki seže 817 m
visoko nad morjem. Na najvišji točki stoji leta 1786 obnovljena prastara kamnita cerkev Sv. Socerba. Najprej se
bomo srečali z domačini, ki nam bodo dali na pokušino
svoj domači brkinski slivovec, nato pa se bomo sprehodili do bližnje cerkvice (cca. 15 minut hoje v eno smer)
in uživali v razgledu po okolici. Če je vreme primerno,
pogled lahko seže vse do Alp, mogočnega Snežnika, na
Čičarijo s Slavnikom in Kras do Štanjela, pogled pa ob

Na sončni strani Snežnika

lepem vremenu seže tudi do slovenskega morja in prek
Tržaškega zaliva vse tja do Benetk. Pred vami bodo brkinske vasi kot na dlani ...
BRKINSKA SLEMENSKA
CESTA

Polni okusov in dobrih občutkov se bomo odpeljali na
panoramsko vožnjo po brkinski slemenski cesti, na kateri
bomo le stežka srečali kakšen
avtomobil. Brkinske vasi se nam bodo odprle kot na dlani. V ozadju pa se nam bodo razkrile Alpe, Vremščica,
Nanos, mogočni Snežnik, Čičarija s Slavnikom in Kras,
na drugi strani pa slovensko morje s Tržaškim zalivom.
Mimo vasi Prem, ki leži na obrobju Brkinov, se bomo
zapeljali do sosednjega griča, kjer bomo zaključili s panoramsko vožnjo po brkinski slemenski cesti in se podali
novim kulinaričnim užitkom na pot.

BRKINSKA OVČARSKA KMETIJA NA
SREDNJEVEŠKEM GRADU – ogled kmetije
in pokušina domačega sira

Grad v katerem se nahaja ekološka kmetijam je dobil ime
po srednjeveškem utrjenem stolpu, ki je bil kasneje preoblikovan v baročni podeželski dvorec.
Poslopje in posest ob gradu služi danes ekološki kmetiji.
Najprej si bomo ogledali kmetijo in proizvodnjo, nato pa
nam bodo v prijetnem domačem ambientu pripravili degustacijo domačega sira ob izbrani vinski kapljici.
ZAKLJUČEK GASTRO
RELIJA – prigrizek in
preizkus v tradicionalni
športni igri

Naš reli se bo v poznih popoldanskih urah zaključil na turistični kmetiji, kjer nas bodo
za dobrodošlico pogostili s šilčkom domačega slivovca in
manjšim prigrizkom. Potem pa se bomo razdelili v skupine in se pomerili v zelo stari športni igri, ki ima v Brkinih
že kar tradicionalno vlogo, v balinanju. Tekmovalni duh
in predanost najboljše skupine bosta tudi nagrajena. Po
druženju ob stezi za balinanje bo sledilo druženje in zabava ob pristni domači hrani in pijači.

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Program vključuje:
Prevoz s kombijem ali manjšim avtobusom, vse obroke, pokušine in oglede po programu, strokovno vodenje in animacija na poti, zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

Doplačila po želji:
•
•
•
•

Harmonikar oz. animacija glasbene skupine
po dogovoru,
Druga doplačila po dogovoru,
Prevoz s turističnim avtobusom iz domačega
kraja do Postojne,
Najem džipov.
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PRIREDITEV
zabavni kolesarski maraton

»Hop in naokrog«
Ko se narava odene v jesenske barve in začne dozorevati jesensko sadje, se v nas
prebudi želja po odkrivanju novih kotičkov naše prelepe dežele. Zakaj ne bi
združili prijetno s koristnim in eno izmed zgodnje jesenskih sobot preživeli v
objemu neokrnjene narave na sončni strani Snežnika?
Sami, v družbi prijateljev ali vaše družine doživite zabavno kolesarsko popotovanje, ki ga bo popestrilo reševanje zabavnih nalog na poti ter kulinarično
doživetje s pokušino domačih dobrot.
Sprostite se od vsakodnevnega divjanja in se udeležite športno-turistične
prireditve »Hop in naokrog«.
Za bolj podroben opis programa nam pišite na: info@autentica.si.

Na Krasu
je krasno
Pokrajina, kjer domuje mrzla burja,
kjer se suši pršut in pije teran,
od koder prihajata Miroslav Košuta in
Srečko Kosovel, kjer je vse narejeno
iz kamna razen toplih src domačinov.
Vse to je Kras – dežela, ki očara
s svojo podobo, toplino in kulinariko.
Odlična izbira za izlet v času prebujanja
narave ali toplih jesenskih barv. Zakaj?
Ker je na Krasu vedno krasno!

IZLETI ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

celodnevni izlet

»V deželo kamna, burje, poezije in terana«
/ ŠTANJEL – SVETO – KRAŠKO KOSILO – TOMAJ – KRAŠKA OBRT /
ŠTANJEL – naselje
s pridihom preteklosti

Naše doživljanje Krasa, se bo
začelo v enem izmed najstarejših naselij na Krasu, Štanjelu.
Naselje se je razvilo že v romanski dobi. Nizi hiš se terasasto vijejo po pobočju 364
m visokega Turna. Po ozkih uličicah se bomo podali do
kraške hiše s pravo komunsko »štirno«, kjer se bomo za
trenutek podali v življenjski vsakdanjik na kraškem podeželju. Pod utrjenim naseljem se bomo sprehodili po
Ferrarijevem vrtu, ki s svojo zgradbo posnema ureditev
Štanjela in se staplja z okoliško pokrajino. Od tu bomo
uživali v čudovitem razgledu proti dolini Branice. Na
beneškem mostičku pa bomo lahko preizkusili trdnost
svoje ljubezni.

SVETO – postanek v vasici
v osrčju komenskega Krasa

Po ozki cesti med gričevji posejanimi z vinogradi bomo
prispeli v manjšo vas v osrčju Komenskega Krasa. Vas
ima zanimivo legendo nastanka, ki vam jo bomo zaupali
v romarski cerkvici svetega Tilna, katera je odigrala zelo
pomembno vlogo v času prve in druge svetovne vojne in
sodi med najpomembnejše spomenike sakralne arhitekture na Slovenskem. Ob cerkvi stoji že več kot 500 let star
simbol slovenstva, ki je bil od nekdaj središče dogajanja
vaškega življenja. V središču vasi si bomo ogledali tudi
avstro-ogrsko vojaško pokopališče.

Kras

KRAŠKA OBRT - obisk
kraškega kamnoseka in
čebelarja

KRAŠKO KOSILO NA
KRAŠKI KMETIJI ter
pokušina kraških vin

Nato si bomo vzeli čas za počitek. Ustavili se bomo na eni
izmed kraških domačij, kjer
si bomo v prijetnem kraškem
okolju privoščili domače kraško kosilo (kraška jota z domačim kruhom, svinjska prata s prilogo). Po kosilu bomo
imeli možnost okušanja in nakupa žlahtne kraške kapljice ali dveh v gospodarjevi kleti.

Kraški človek se je skozi stoletja težko preživljal na skromni
kraški zemlji. Zaradi tega so
se v teh krajih razvile številne obrti. Mi se bomo imeli
priložnost spoznati s tradicionalno obdelavo kraškega
kamna pri kraškem kamnoseku. Obiskali pa bomo tudi
čebelarje, ki nam bodo na zanimiv način predstavili svojo
obrt ter nam ponudili degustacijo različnih vrst medu in
medice.

TOMAJ – dom velikega pesnika

Tomaj je prekrasna kraška vasica. V njej je živel naš znani pesnik Srečko Kosovel. Vidni predstavnik slovenske
moderne je v svojem zelo kratkem življenju – umrl je pri
21 letih – za seboj pustil zelo bogato zapuščino pesniških
zbirk. Ogledali si bomo domačijo njegove družine.

Cena programa in splošni pogoji v prilogi.

Program vključuje:

Doplačila po želji:

Ogled Štanjela in Kraške hiše, ogled Kosovelove domačije, obisk kamnoseka, obisk čebelarja z degustacijo medu
in medice, domače kraško kosilo na domačiji s pokušino
kraških vin po programu, ostale oglede po programu, strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV.

•

Prevoz s turističnim avtobusom iz domačega kraja.
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avtentično doživetje
Hodi više hodi niže,
buh te varij na Artviže.
Buh te varij na Artviže,
kmr zludij miže.
Hodi više, hodi niže,
na Artvižah je bugi najbliže.
(stara ljudska pesem)

