
SPREHODIMO SE OB DVEH SLOVENSKIH JEZERIH IN ODKRIVAJMO ZGODBE IZ 

PRETEKLOSTI  

Jutranji odhod z dogovorjenega mesta in vožnja proti Notranjski. 

Zapeljali se bomo do gradu Prem, ki je srednjeveški grad v Brkinih, 

ki že več kot 700 let kraljuje nad celotnim območjem doline reke 

Reke. V obnovljenih notranjskih grajskih prostorih je obiskovalcem 

na ogled postavljena muzejska zbirka o gradovih in dvorcih porečja 

reke Reke. Zanimiva razstava z originalnimi grajskimi predmeti 

obiskovalce popelje od prazgodovinskih gradišč in arheološke 

dediščine, ki je prav na tem območju Slovenije še prav posebej 

bogata in dragocena. Mogočni nasipi kamenja so se skozi stoletja 

spreminjali, njihova glavna naloga pa je vedno ostala zaščita pred 

tujimi zavojevalci. Skozi muzejsko razstavo obiskovalci tako 

spoznajo grajske utrdbe skozi čas in njihov pomen v širšem 

ekonomsko-političnem zemljevidu tistega časa. Grad je tudi dom 

številnih mitov in legend, med katerimi domišljijo najbolj buri tista o 

skrivnem podzemnem rovu, ki med seboj povezuje grad Prem in 

dvorec Turn, poteka pa pod strugo reke Reke. Nato nas bo pot peljala 

mimo Rakeka in Cerknice, kjer bo na naši desni strani Cerkniško 

jezero, ki je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se 

pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško 

planoto in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, 

tako da je tu v enem letu moč na istem kraju veslati, ribariti, se 

sprehajati in kositi travnik. Naš postanek bo v vasi Grahovo, kjer 

bomo obiskali kmetijo Mihelčič, ki nam bodo predstavili svojo 

dejavnost. Poznani so v pridelavi mleka in mlečnih izdelkov (mleko, 

jogurtov, masla, skute, sira in sladke smetane). Seznanili nas bodo 

z proizvodnjo in tudi degustirali bomo njihove proizvode. Sledi vožnja 

do Bloške planote do jezera, kjer se bomo sprehodili ob jezeru in 

glamping hišicah ter se »osvežili« v bližnjem lokalu. Naslednji 

postanek bo v Velikih Laščah na Trubarjevi domačiji, kjer nam bo 

kostumirana animatorka interpretira Trubarjev čas in nastajanje 

prvih slovenskih knjig. Nazoren prikaz postopkov ročne vezave 

knjige, orodij in materialov. Sprehodili se bomo še okoli domačije. 

Na poti domov si bomo povoščili še nekaj na žlico.  

Cena: 39 EUR/os ( min.40 oseb), 45 EUR (min 30 oseb), 49 € 

(min 20 oseb) 

Odhod:  29. 8. 2020/ 1 dan.  

Cena vključuje:  

- stroške avtobusnega prevoza,  

- zunanje oglede po programu, 

- obisk gradu Prem, 

- obisk kmetije Mihelčič, degustacija mlečnih proizvodov,  

- obisk »delavnice v Trubarjevi domačiji«, 

- topel obrok, 

- vodenje, organizacijo in DDV.  

Doplačila: druge storitve in ogledi po želji, ki niso vključeni v program. 

     

Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. Pridržujemo si pravico do zvišanja 

cene pri manjšem številu prijavljenih.  

 


