Samo korak do
neokrnjene narave
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Krvava Peč je hribovska vasica z
nenavadnim imenom, obdana je s
številnimi naravnimi zanimivostmi
in prijazno vabi na vodene pohode.
Prepustili se bomo prvinskosti močnega kraškega izvira Šumnik, obiskali ostanke mlinov pod vasjo in se
spustili v neokrnjene dele rezervata
Iška. Posedeli bomo na pečinah
nad sotesko Iške, ki razmejuje Dolenjsko od Notranjske in si ogledali
sporočila umetnikov v cerkvici sv.
Lenarta. Obiskali bomo Lojzov teater, ki so ga domačini uredili v kraški
vrtači in si privoščili malico ali piknik
v naravi. V rokodelski delavnici si
bomo izrezljali svoj spominek, se
predali apiterapji in lenarjenju ali pa
se pomerili z domačini v balinanju.

Dolina dragocenih danosti,
ˇ
dosezkov
in izzivov

DOBREPOLJE.

Turistično društvo Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje
+386 41 962 823 td.dobrepolje@gmail.com www.dobrepolje.si

Pizzeria
Adam
Gostišče z veliko raznolike ponudbe,
od katere vam priporočamo okusno
dobrepoljsko kopo in še več.
Prijetna okolica z otroškim igriščem
in možnostjo parkiranja avtodomov.

po predhodnem dogovoru

Cena: 10 EUR/osebo

Cena vsebuje lokalno vodenje.

S prvim julijem 2016
se odpira v
Krvavi Peči
tudi avtodomarski turizem. Dve parkirni
mesti bosta na razpolago na
domačiji Pri Knafelc, dovoljeno pa je že tudi dnevno ustavljanje avtodomov na zelenici pod Domom veteranov.

Dozivetja
ˇ
v nekaj urah ali vecˇ dneh ...

Tam, kjer Trubarjeva Rašca
med Suhokranjskimi hribi
zapusti nadzemni svet, se
odpre obširno, ravno kot miza,
rodovitno polje, ki je zaradi
navedenih danosti dobilo ime

Izhodišče: Ponikve
Trajanje: 4-8 ur po dogovoru
Število: 2-8 oseb
Prevoz po dogovoru:
ni vključen v ceno
Možno vsak dan

Izhodišče: Krvava Peč
Trajanje: 4-10 ur (po dogovoru)
Število: 2-8 oseb
Prevoz po dogovoru:
ni vključen v ceno
Možno vsak dan
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Vse kar nudimo in oživljamo, temelji na naši bogati
dediščini, ki jo želimo odprtih
rok deliti.
Najraje se pogovarjamo skozi
pesem v družbi veselih ljudi.

Pizzeria Adam, Ponikve 71,
1312 Videm-Dobrepolje, +3861 780 74 30
adamic.trade@gmail.com www.pizzeria-adam.si

Dodatne možnosti:

delavnica zobotrebčarstva,
ostalo po dogovoru.

po predhodnem dogovoru

Cena: 10 EUR/osebo

Cena vsebuje lokalno vodenje.

Dodatne možnosti:

apiterapija 15 EUR/osebo,
izdelava etno spominka 5 EUR/osebo,
uporaba kurišča »odprti ogenj« 20 EUR.

Moj Repro d.o.o.
+386 41 289 417
sreco.knafelc@gmail.com
www.krvavapec.si

ˇˇ
Velike Lasce
in Dobrepolje
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Za večino izletov lahko koristite tudi javni avtobusni prevoz
Ljubljana-Kočevje (pod št. 19 na Avtobusni postaji Ljubljana
15 min čez polno uro - glej vozni red).

Skrite kotičke divje narave, zapuščino
naših prednikov in sodoben utrip življenja v krajih 30 km južno od Ljubljane
spoznajte v spremstvu simpatičnih domačinov. Obujte pohodne ali kolesarske
čevlje, pripeljite se do nas na dogovorjeni termin, za vse ostalo poskrbimo mi.

ˇ
Ustavimo cas
ˇ prednikov
za izrocila
ˇ
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V vasi Gradež smo za vas pripravili šopek zanimivih dogodkov in
dejavnosti: ogled gradeške dediščine (stara sušilnica sadja, zbirka
kmečkega orodja, kamnite hiše,
črna kuhinja, stare kašče, kozolci
in vodnjaki, hiša Marija Kogoja …),
lahko pokusite lokalno hrano po
starih receptih ali se odločite za
delavnico lokostrelstva. Pohodniki
boste z lokalnim vodnikom spoznali
turjaški grajski kompleks in okolico
(srce Hanna Auersperga, cerkev
sv. Ahaca, Bajdinški slapovi …).

Izhodišče: Gradež
Trajanje: 2,5 do 11 ur
(odvisno od programa)

ROZIKA Turjak za dobro malico
ˇ ...
je vedno cas

Mokrotni travniki in nizka barja
Mišje doline, ki so v območju
Natura 2000, dajejo zavetje tudi
zavarovanim divjim orhidejam
in mesojedim rastlinam. Mišjo
dolino z okolico celovito doživimo, če se po njej odpravimo
z lokalnim vodnikom in s kolesi (možnost izposoje), seveda
pa lahko tudi peš in z avtom.
V zibelki kulture – kot imenujemo velikolaške kraje - sledimo
knjigam tudi v naravi in si sami
izdelamo miniaturno knjigo. Po
geološki poti v Kobilji curek prispemo še do najvišjega dolenjskega slapa, ob poti odkrivamo
šest različnih kamnin in ostanke
rimskega vojaškega stolpa v
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obrambnem sistemu Claustra iz
4. stoletja. Na celotni kolesarski
trasi ni večjih vzponov in je primerna za vse generacije.

po predhodnem dogovoru

Cena: od 15 EUR na osebo
Cena vsebuje lokalno vodenje in
izdelavo miniaturke.

Društvo za ohranjanje dediščine,
Gradež 4, 1311 Turjak, Zdenka
Zabukovec, +386 40 472 729
dod@gradez.si www.gradez.si

Vse dni v letu, malice, kosila, pizze,
jedi po naročilu, parkirišče, otroško
igrišče, po dogovoru tudi na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Dodatne možnosti:

izposoja kolesa 10 EUR za 2 uri, vsaka nadaljnja ura 2,5 EUR.

Duhovno-zdravilna pot
Sprehod po Rašici, rojstni vasi Primoža Trubarja, pisca prve slovenske knjige, zaključimo s pogostitvijo (ocvirkovka, cviček). Osvežili se bomo
z vodo Stajškega studenca. Sledi pohod po gozdnih poteh na Veliki Osolnik, s katerega je pri
cerkvici sv. Lovrenca čudovit razgled. Po delavnici izdelave suhe robe nas bo pot vodila proti
Zapotoku do ranča Horda (jahanje), kavbojska
malica po dogovoru. Sledi zdravilni sprehod po
Zapotoški učni poti (studenec Stan, Marijin kamen, zeliščni vrt), končamo pri romarski cerkvi
na Kureščku. V bližnjem gostišču nudijo hrano
in prenočišča.

Zavod Parnas
+386 41 833 456
info@zavod-parnas.org
www.zavod-parnas.org

ˇ dozivetje
ˇ
Gostilna Pri Kuklju - kulinaricno

Cena vsebuje lokalno vodenje,
ogled delavnice suhe robe,
animacijo na zdravilni poti.

Dodatne možnosti:
jahanje 20 EUR/uro
kavbojska malica 6 EUR

J.A.Z. Zalar in družbenik k.d.
Rašica 34, 1315 Velike Lašče
+386 41 696 841
bozo.zalar@siol.net

ˇ resitev
ˇ
ˇ ˇ - odlicna
Planinski dom na Kurescku
za pohodnike

V gostilni s podobo iz 19.
stoletja smo vam pripravili
kulinarično doživetje v več
hodih, v katerem so zajete
izkušnje vseh petih dni.

Skarpa d.o.o.,
Turjak 17,
1311 Turjak
+3861 7881 680
info@skarpa.si

Dom na Kureščku
Visoko 120
1292 Ig

Gostilna
Pri Kuklju
Velike Lašče
+386 1 7889 098
gostilna.kukelj@siol.net
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Izhodišče: Rašica
Trubarjeva domačija
Trajanje: 7 ur z ogledi
Višinska razlika: 300 m
Število: do 8 oseb
Prevoz po dogovoru:
ni vključeno v ceno
Možno vsak dan
Cena: od 15 EUR/osebo

Izhodišče: Rašica
Trubarjeva domačija
Trajanje: 4-6 ur
Število: 2-8 oseb
Možno vsak dan

Število: po dogovoru
Možno vsak dan po dogovoru
Cene:

voden ogled Gradeža z
degustacijami: 8 EUR/osebo
večerno druženje s pokušino
lokalnih jedi: 10 EUR/osebo
rokodelska delavnica:
10 EUR/skupino
lokalno vodenje Gradež–Ahac–
Turjak–Gradež: 40 EUR/skupino
lokostrelska delavnica:
50 EUR/skupino

ˇ doline
Skrivnosti Misje

www.prikuklju.com

+386 1 3644 192
+386 40 886 333
klancar.gregor@gmail.com

www.dom-na-kurescku.si

