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Dobrodošli v
Cankarjevih krajih!

Okusi
Cankarjevih
časov
Kava:

črtica Skodelica kave je nastala
izpod peresa Ivana Cankarja.

INFORMACIJE
IN NAJAVA VODENJ
Poldnevni program
Vrhniko, mesto ob izvirih Ljubljanice, lahko
spoznamo na Cankarjevi poti mladosti, ki
je posvečena največjemu slovenskemu
pripovedniku in dramatiku Ivanu Cankarju.
Druženje bomo začeli ob skodelici kave,
nato pa se v spominski hiši še seznanili z
življenjem in delom pisatelja. Sledil bo sprehod po Cankarjevi poti, na kateri nam bo
vodič povedal marsikatero anekdoto o
Cankarjevem življenju. Prijetno dopoldne
bomo zaključili z ogledom najbolj
znamenitega izvira Ljubljanice (Močilnik)
in s Cankarjevo južino, ki bi se je razveselil
tudi sam pisatelj.

TURISTIČNOINFORMACIJSKI
CENTER VRHNIKA,
Tržaška cesta 9,
1360 Vrhnika,
telefon: 01/755 10 54,
mobitel: 051 661 063,
e-naslov: tic@zavod-cankar.si,
delovni čas:
ponedeljek–petek
od 8. do 18. ure,
v soboto od 8. do 14. ure,
julij in avgust:
nedelja od 9. do 17. ure.

Cena:
kava, vodenje po
Cankarjevi poti
s Cankarjeva južino
10 €/os oz.
s Cankarjevo pojedino
15 €/os
Ličen spominek – črtice Ivana Cankarja

Lokalna specialiteta – vrhniški štruklji s suhimi slivami

Prešce:

mala malica/prigrizek –
hlebček iz različnih mok nadevan
z vrhniškimi dobrotami (s sirom ali šunko).

VODENI OGLEDI
TEMATSKE POTI
VRHNIŠKE JEDI

Cankarjeva južina:

zaroštan krompir, prešce in
štruklji s suhimi slivami.

Cankarjeva pojedina:

goveja juha z ribano kašo, majaronov krompir,
telečja pečenka, sezonska solata
in štruklji s suhimi slivami.
V sklopu vodenj ponujamo jedi značilne za Vrhniko.

Vrhnika, prečuden kraj

Bistra pri Vrhniki

Planina nad Vrhniko

V objemu zelene narave

Kraj, kjer tehniška dediščina in narava
pripovedujeta nešteto zgodb …

Pohod z razgledom in kopališčem

Poldnevni program.

Poldnevni program.

Poldnevni program.

Poldnevni program.

Ogledali si bomo naravna čudesa, ki na
kraškem robu za Vrhniko privrejo na dan v
podobi Male in Velike Ljubljanice. Pot nas
bo vodila mimo impresivnih vodnih izvirov
Retovja (Pod orehom, Pod ta visoko skalo,
Malega in Velikega okenca) ter Velikega in
Malega Močilnika. Na koncu se bomo ustavili
še v lokalni pivovarni, kjer si bomo ogledali skrivnosti varjenja piva. Na voljo bodo
sodčki, kjer si boste lahko sami točili svoje
najljubše pivo.
Izlet je na voljo organiziranim skupinam.

Barjanski mozaik travnikov, njiv, gozdičev in
vodotokov skriva izjemno pestrost rastlinskih in
živalskih vrst, ki so danes že prava redkost.
Zapeljali se bomo po slikoviti poti do
znamenitosti Mali plac in si ogledali ostanke
živega šotnomahovnega barja. Ustavili se bomo v
Bevkah, kjer nam bo vodič predstavil zgodovino in
dediščino Barja. Pot bomo
nadaljevali do Bistre, kjer bo postanek za
kosilo. Po obedu si bomo ogledali izvire in
kartuzijanski samostan Bistra ter se
sprehodili po grajskem parku z ribnikom.
Izlet je na voljo organiziranim skupinam.

Ogledali si bomo Tehniški muzej Slovenije, kjer
so na ogled številne stalne in občasne zbirke
ter razstave s področja kmetijstva, prometa,
gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva,
tekstila, elektrotehnike in tiskarstva.
Izlet bomo zaključili z lokalno specialiteto,
z zaroštanim krompirjem, prešcami in
vrhniškimi štruklji s suhimi slivami.
Izlet je na voljo organiziranim skupinam.
Cena:
15,00 €/os (voden ogled Tehniškega muzeja,
Cankarjeva južina),
20,00 €/os (voden ogled Tehniškega muzeja,
Cankarjeva južina).

Planina nad Vrhniko (733 m) je ena od najbolj
priljubljenih pohodniških točk v okolici Ljubljane.
Na Planini sta razgledni stolp (na novo zgrajen leta 2008) in koča, izpred katere se ponuja
prečudovit pogled na Ljubljansko barje. Pot nas
bo vodila naprej do Starega malna, kjer je umetno kopališče in prostor za piknike.
Izlet je na voljo organiziranim skupinam.

Izviri Ljubljanice

Ljubljansko barje

Za ljubitelje narave in piva

Cena:

15 €/os (izviri Ljubljanice,

obisk pivovarne, degustacija piva),

20 €/os (izviri Ljubljanice, obisk pivovarne z
degustacijo piva, Cankarjeva južina),
25 €/os (izviri Ljubljanice, obisk pivovarne z
degustacijo piva, Cankarjeva pojedina).

Cena:
10 €/os (voden ogled Malega placa in Bevk, samostana in
grajskega parka Bistra, Cankarjeva južina),
15 €/os (voden ogled Malega placa in Bevk, samostana in
grajskega parka Bistra, Cankarjeva pojedina).
*Doplačilo za vstopnino v Tehniški muzej Slovenije je 4,5 €/os.

Cena:
10 €/os (voden pohod na
Planino in enolončnica),
15 €/os (voden pohod na
Planino in piknik meni).

