PO POTEH TRUBARJA IN LEVSTIKA
Tokrat vas bomo popeljali po Dolenjski in Kočevski regiji. Spoznavali bomo zanimive kraje in ljudi, se
včasih za kratek čas vrnili v zgodovino in se zopet podali po spoznavanja vrednih poteh.
Že kmalu po odhodu bomo imeli kratek postanek na Turjaku za ogled gradu nato se bomo v Rašici
zaustavili za obisk Trubarjeve domačije, se nato v Retju "spoprijeli" z Martinom Krpanom, spoznali
izdelavo "klincev" nato pa naredili še postanek v Novi Štifti za ogled cerkve Marijinega vnebovzetja.
Čaka nas tudi obiskovanje krajev, kjer se pred leti še nebi mogli preprosto sprehajati in to je bivše zaprto
območje Gotenice. Popoldanski del dneva se bomo vozili po Kočevskem Rogu in se nato po dolini Krke
vračali proti domu. Seveda bomo spoznali tudi najbolj zanimive kraje v dolini Krke.

LOKOSTRELCI NA TURJAKU

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA: avtobus

Odhod avtobusa ob 07.00. Vožnja do Ljubljane in Turjaka za ogled gradu. Člani Turističnega društva
nas bodo sprejeli z dobrodošlico, nato pa nas seznanili z bogato zgodovino gradu in nas popeljali še v
kapelo. Kar precej presenečenj nas čaka na grajskem dvorišču, zato naj bo o tem dovolj in se raje
prepustimo presenetiti. Naslednji postanek bo v Rašici, kjer bomo od lokalnega vodnika spoznavali
Trubarjevo zgodovino kar v njegovi rojstni hiši. Vstopili bomo v 16. stoletje, saj bo nekdo od vas kot
Trubar (v njegovih oblačilih) sodeloval pri predstavi. Tudi ročno tiskanje in knjigoveštvo bomo spoznali
(slika desno), se naučili pisati z gosjim peresom in se nasploh lepo imeli.
Da pa le ne bomo prehitro omagali, se bomo podali v gostišče KUKELJ v
Laščah in si privoščili odlično malico. Kar tu v gostišču pa nas bo obiskala
NA TRUBARJEVI DOMAČIJI
tudi "klinčarica" in nam predstavila izdelavo "klincev", nas naučila
Izdelovati "klince" in na koncu jih boste morda celo potrebovali. Ker pa smo Slovenci zelo ponosni
tudi na Martina Krpana, saj je znan celo na Dunaju, nam bo marsikatero "slano" pripravil ob našem
srečanju z njim v vasi Retje, ki je znana tudi kot rojstni kraj Frana Levstika. Z njim se bomo srečali
pod Ilijevim kozolcem (slika levo). Ker pa vemo, da so v vašem kolektivu tudi pravi "dedci", se boste
lahko spoprijeli z njim, nam pa prepustite malce zabave na ta račun - ostalo naj bo presenečenje. No
resne in šaljive zgodovine naj bo kar dovolj, kajti čaka nas še nadaljevanje našega izleta. Postanek bo
namreč v NOVI ŠTIFTI za ogled baročne in romarske cerve Vnebovzetja Device Marije (slika
spodaj desno).
MARTIN KRPAN

Ta cerkev je posebnost pri nas, saj ima kar 20 m visoko kupolo, v bližini pa rastejo štiri mogočne
lipe, največja z obsegom 8 m. Čaka nas še vožnja po Goteniški dolini mimo krajev Jelenov žleb,
Glažuta, Grčarice, Gotenica in Kočevska Reka, skozi Kočevje in Kočevski Rog do Soteske in nato po
dolini Krke skozi Žužemberk in Muljavo, kjer bo tudi večerja. Našega izleta bo konec ko boste tako
želeli vi. Nekaj novega in prijetnega na tem potovanju skozi ta del Slovenije.
Obljubljamo vam polno samo lepih in prijetnih presenečenj.

CENA:
20,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
25,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

NOVA ŠTIFTA

CENA je kalkulirana za udeležbo 42 - 48 potnikov na avtobus in vključuje: avtobusni prevoz, strošek našega vodiča, DDV in
strošek agencije.
Doplačila za vstopnino in lokalno vodenje za: Turjak, Trubarjevo domačijo v Rašici, malico, srečanje z "klinčarico" in Martinom
Krpanom, cerkev v Novi Štifti in večerjo.
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