Po navdih v naravo

Doživite in raziščite
skrite kotičke podeželja
v osrčju Slovenije,
ki vas bodo osupnili in
navdihnili s svojo
naravno lepoto
info@turizemnapodezelju.si
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ŽUPANOVA JAMA

Letak je nastal v okviru projekta Turizem na podeželju, ki ga z Javnim razpisom za razvoj
in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 financira

OD GROSUPELJSKEGA POLJA
PREKO LITIJSKIH GRIČEV
V TUHINJSKO DOLINO

Osupljivi podzemni svet Županove jame nas navdihuje že vse od odkritja leta
1926. Sedem podzemnih dvoran, prestol kralja Matjaža, Spomenik neznanemu
junaku in bogato kapniško okrasje so le nekatere izmed posebnosti, ki jih
spoznate na vodenem ogledu. V podzemlju, kjer sta doma lepota in tišina,
boste doživeli nadvse dobrodošel umik od vsakdanjika. Jamo lahko obiščete vse
leto, v njej je urejena razsvetljava in 600 m jamskih poti. Za manjše skupine je
možen posebni doživljajski obisk s svetilkami.
www.zupanovajama.si

NAMIGI ZA IZLET:
TABOR NAD CEROVIM

Eden izmed najlepših ohranjenih
protiturških taborov pri nas. V
obnovljenem taborskem kompleksu
s cerkvijo sv. Miklavža raziskujemo
pomemben del zgodovine.

RADENSKO POLJE

Doživite slikovite kulise najmanjšega
kraškega
polja
Slovenije.
S
sprehodom po biotsko pestri naravi
spoznajte tri njegove reke, številna
retja in obdobno presihajoče jezero.

VODOMČEV GAJ

Idilično urejeno naravno okolje s prepletom mokrišč, ribnikov in travnikov.
Območje je zaščiteno zaradi redkih ogroženih prostoživečih živali, ki tu
gnezdijo ali počivajo na selitveni poti. Tu prebiva in gnezdi naša najbolj
pisana ptica vodomec. Opazovalnice za floro in favno, ornitološka postaja in
dejavnosti v Vodomčevi učilnici ponujajo raziskovanje ranljivega naravnega
okolja, sprostitev in druženje v naravi.
www.vodomcevgaj.si

NAMIGI ZA IZLET:
GROSUPLJE

V simfoniji z naravo in obdano z
zelenimi dolenjskimi griči se razvija
trajnostno
usmerjeno
mesto
Grosuplje. Raziščite mesto kipov z
okolico.

PO SLEDEH VODOMCA

Naravoslovna učna pot je 5,2 km
dolga, lahka pohodna pot. Ob njej je
postavljenih 22
tabel s poučno
vsebino spoznavanja flore in favne.
Izhodišče je vas Cerovo.

JABLANIŠKA DOLINA

V osrčju Slovenije in Posavskega hribovja, vzhodno od Ljubljane in litijskega
okljuka leži Jablaniška dolina, ki je poimenovana po značilnih starih nasadih
jablan. Ponosni smo na svoje naravne vrednote, kot so edinstvena zbirka 300
prodnikov s porečja reke Save, bivališče netopirja mali podkovnjak, mogočna
bukev, v Jablaniškem potoku pa lahko najdemo piškurja-obloustka. V cerkvah
sv. Katarine, sv. Ane in sv. Magdalene lahko občudujemo dela kulturne
dediščine.
www.jablaniskadolina.si

NAMIGI ZA IZLET:
PO JABLANIŠKI POTI

15 km dolga, nezahtevna, markirana
krožna pot, vam ponuja lepe
razglede v vseh letnih časih. Pot se
začne in konča v Zgornji Jablanici
pri gasilskem domu in traja štiri do
pet ur.

SV. MAGDALENA V
GRADIŠČU

Do Plečnikove cerkve se lahko
povzpnete z različnih izhodišč.
Začetna in končna točka izleta je
lahko gasilski dom na Bregu pri
Litiji, kjer si ogledate tudi stalno
razstavo savskih prodnikov in ptic.

TUHINJSKA DOLINA
Kneippova bosonoga pot v Snoviku

V neokrnjeni naravi boste z bosonogo hojo krepili vaša stopala na mehkobi
trave, lubja, zemlje, peska in vodnih kamnov. 3,2 km dolga bosonoga pot bo
prebudila vaše čute za ohranjanje ravnovesja telesa in duha za zdravo in
aktivno življenje. Spoznali boste Kneippovo življenjsko filozofijo petih
elementov zdravega načina življenja, se poučili o zeliščih, ki rastejo ob poti in
preizkusili Kneippove oblive.
www.td-tuhinjskadolina.si

NAMIGI ZA IZLET:
TERME SNOVIK

so najvišje ležeče terme v Sloveniji.
Visokokakovostna termalna voda
bogata z magnezijem, kalcijem in
minerali je odlična za pitje in
plavanje, saj blagodejno vpliva na
kosti, kožo in prebavo.

MENINA PLANINA

Simbolno tudi meja med Kranjsko in
Štajersko. Je predalpska kraška
pašna planota z več kraškimi
jamami. Med najbolj priljubljenimi je
pohod na najvišji vrh planote
Vivodnik, kjer stoji razgledni stolp.

