»5. BOŠKARINOV SPOMLADANSKI POHOD«
(celodnevni pohodniški izlet med najlepšimi istrskimi vasicami v okviru Praznika olja in bledeža v Padni)

Sobota, 14. MAJ 2016

Krkavče – oljarna/torkla - Nova vas – obisk vinarja - Padna
Vabimo vas na pohod po starih vaških poteh, ki so včasih povezovale
šavrinske vasi.
Na poti vam bomo pripravili številna kulinarična
presenečenja ter zabavna srečanja z domačini!
Le nekaj kilometrov stran od mestnega vrveža, se v dolinah in na sončnih
gričevjih ponižno razkazujejo prastare idilične istrske vasice. Še preden so
nastale asfaltne ceste, so vasi povezovale stare vaške poti, ki so bile
velikokrat tlakovane s škralmi. Po teh poteh so Istrani za tovorjenje težkih
tovorov uporabljali istrsko govedo – boškarine. Zaradi tega smo pot
poimenovali »Boškarinova pot«!

Prispevek za pohod - cena:
• V predprijavi: 18,90 € na osebo / 14,90 € na osebo (otroci do 12 let)
•

Na dan pohoda: 24,90 € na osebo / 19,90 € na osebo (otroci do 12 let)

Program vključuje (podrobnejši program si preberite v nadaljevanju na naslednjih straneh):
Degustacija istrskih dobroto v Krkavčah; Obisk vaške galerije Božidarja Jakca in prenovljene cerkvice Svetega Blaža;
Darilo z istrskim pridihom (Boškarinka – buteljka malvazije); Obisk vinarja z degustacijo vin v Novi vasi; Ogled boškarina
v Krkavčah; Obisk oljarne z degustacijo ekstra deviškega oljčnega olja; Istrska topla malica na koncu pohoda; Animacija
in vodenje na poti; Kulturni program z istrskim pridihom v okviru Praznika olja in bledeža; Avtobusni prevoz iz Padne v
Krkavče; Stroške organizacije; Zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih stvari, DDV;

Prijave in informacije:
E-MAIL: info@autentica.si ;
GSM: 031 337 339;
TEL: 05 611 79 62; Splošni pogoji: www.autentica.si

Prijave najkasneje do torka, 10.5.2016 do 13h! ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!
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Opis poti: KRKAVČE – oljarna/torkla - NOVA VAS – obisk vinarja - PADNA
ZBOR OB 8:45 PRED TIC PADNA v istrski vasici PADNA od koder se bomo z avtobusom zapeljali do Krkavč!
KRKAVČE – ogled idilične istrske vasice in poganskega znamenja
Krkavče so ena najlepših vasi v Slovenski Istri. Nad vasjo se nahaja
skrivnostni kamen, ki naj bi bil po nekaterih izročilih pogansko znamenje.
Da bi izničili moč tega kamna, so domačini v okolici zgradili 5 cerkva, ki
še danes tvorijo prostorski križ, o katerem vam bo več povedal vaš
vodnik. Tu se bomo okrepčali z domačimi istrskimi okusi figove
marmelade in domačega žganja. Naredili bomo zelo prijeten in
slikovit sprehod med vaškimi zaselki ter se sprehodili med ozkim
uličicami in starimi kamnitimi hišami.
Na eni izmed kmetij, bomo lahko občudovali čisto pravega boškarina. Prijazen gospodar
nam bo povedal marsikatero zanimivost o teh čudovitih živalih.
OBISK OLJARNE/TORKLE – »ulje od uljke«
Slovenska Istra je pokrajina, kjer domuje oljka. Zaradi ugodne klime v istrskih
oljčnikih uspeva eno najbolj kvalitetnih oljčnih olj na svetu. Na naši poti se bomo
ustavili v oljarni, ki se ponaša s 400-letno tradicijo pridelovanja. Spoznali bomo
postopek pridobivanja oljčnega olja ter imeli možnost pokušine. Poleg
domačega oljčnega olja bomo poizkusili še oljčne namaze. Prav vse boste lahko
tudi kupili in tako košček Istre odnesli domov.
NOVA VAS – počitek v centru vasi ter postanek pri vinarju
Iz pešpoti bomo stopili na lokalno cesto, ki pelje proti centru vasi. V vasi si
bomo privoščili krajši počitek, kjer boste lahko pojedli vašo malico, ki jo
boste prinesli s seboj. Kdor bo želel, si bo lahko ogledal vaški muzej in
zanimive freske v vaškem domu ali pa spil kozarček ali dva v bližnji gostilni.
Ko se bomo iz centra odpravili naprej, bomo potrkali na vrata tamkajšnjega
vinarja, ki nam bo popestril dan s kozarčkom odlične malvazije in sladkega
muškata. Pohod bomo nadaljevali deloma skozi gozd, mimo kamnitih zidov,
ki naj bi izvirali še iz rimske dobe. Ko bomo po daljši hoji stopili na lokalno
cesto, bomo v daljavi zagledali Padno.
PADNA – ogled vasi in obisk galerije ter ISTRSKA MALICA
Naš pohod bomo zaključili v slikoviti Padni. Najprej bomo naredili prijeten
sprehod skozi vasico ter si ogledali zanimivo vaško cerkvico ter zvedeli
zgodbo o turnu, ki so »ga gradili iz bledeža«. Zanimiva bo gotovo tudi
galerija Božidarja Jakca z grafikam, ki jih je vaščanom zapustil slikar, čigar
starši so dolga leta živeli v Padni. Na koncu nas bodo prijazni domačini
postregli z domačimi istrskimi bobiči in klobaso. Druženje bomo
nadaljevali ob kulturnem dogajanju ter degustacijah domačih dobrot, ki jih
bodo pripravili vaščani v okviru tradicionalnega Praznika olja in bledeža.
Zaključek pohoda ob cca. 16h!

Doplačila na poti po želji:
-

Ogled vaškega muzeja in fresk v Novi vasi: 1,00 € na osebo
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Preden se podamo na pot!
Trajanje ture
Tura z vsemi postanki traja od 6 do 7 ur, trajanje same hoje je okoli 3 ure.
Pripomočki za hojo
Za hojo je potrebna primerna obutev (močnejši športni čevlji ali lažji
pohodni čevlji), priporočljiva so športna oblačila primerna za hojo.
Pohodne palice zagotovo ne bodo odveč.
Ostali pripomočki
Sveža oblačila, SUHA MALICA, VODA, še posebej pa ne pozabite na
fotoaparat.
Kondicija pohodnikov
Gre za lahko turo, ki večinoma poteka po ravnini, nekaj je tudi manjših
vzponov, ki niso zahtevni. Ture ne priporočamo pohodnikom s slabšo
fizično kondicijo ter družinam z manjšimi otroci.

Pohod organizira: Autentica - turistično razvojna agencija, Pangea - društvo
za varovanje okolja Koper v sodelovanju z KS Padna in TZ Portorož
Pohod so omogočili:
Krajevna skupnost Padna
Občina Piran
Turistično združenje Portorož
Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d.;
…

PRIJAVA NA IZLET in INFORMACIJE - Autentica, turistično razvojna agencija, d.o.o
GSM: +386-31-337-339 (pisarna), Tel.: +386-5-611-79-62 (med delavniki),
Fax: +386-5-904-18-80, e-mail: info@autentica.si, WEB: www.autentica.si

