SKRIVNOSTI ZELIŠČNEGA KRASA
ZELIŠČNA EKSKURZIJA, 3.9. 2016
»… zdi se nam trd, odločen, vztrajen, kljubovalen, hkrati pa tudi
mediteransko mehak, zgovoren, pogosto nezastrto čustven,
nedostopen in prilagodljiv … «
(Ciril Zlobec v predgovoru h knjigi Prgišče Krasa)

Skrivnosti zeliščnega Krasa
ZELIŠČNA EKSKURZIJA PO KRASU
Trajanje: od 9.00 do 17.00
Začetek in zaključek ekskurzije: Kozina, pri železniški postaji (možnost prihoda z vlakom iz Ljubljane)
Več info o prevozu z vlakom na: info@belajevi.si
Cena: 23,00 EUR/ osebo z vključenim DDV
Zeliščno ekskurzijo sofinancirajo: Park Škocjanske jame, Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana
Organizator ekskurzije: Zeliščno-etnološka domačija Belajevi v sodelovanju s TKŠD Mejame in
turistično agencijo SI Turizem
Rezervacije: rezervacije@belajevi.si
Opis:
Zeliščno ekskurzijo bomo pričeli v vasici Slope, kjer bomo spoznali domačina, ki je svojo poslovno pot poleg
gostinsko-nastanitvene dejavnosti zgradil na tradiciji žganjekuhe na Krasu in v Brkinih. Ob predstavitvi in
degustaciji geografsko zaščitenega žganja - kraškega brinjevca - bomo spoznali pot do državne zaščite lokalnega
proizvoda ter se seznanili z zdravilnimi učinki tega butičnega lokalnega posebneža. Pot nas bo zatem vodila na
Zeliščno-etnološko domačijo v Kačiče, ki se je usmerila v etno-zeliščni in didaktični turizem. Po degustaciji dobrot
iz domače kuhn´ce, vodenem sprehodu po zeliščnem vrtu in ogledu etnološke zbirke bomo spoznali poslovno
idejo in vizijo razvoja domačije z uvajanjem lastne blagovne znamke proizvodov s kraškim šetrajem. Sledil
bo obisk znanega kraškega čebelarja v Povirju, kjer bomo med degustacijo številnih vrst medu izvedeli, zakaj ima
kraški med posebno zaščito. V istem kraju bomo v nadaljevanju odkrivali še zdravilne in aromatične moči
sivke s Krasa. Spoznavali bomo njen potencial v fitoterapiji, kulinariki in naravni kozmetiki ter odkrivali, katera
sorta je primerna za uporabo v zdravilne in kulinarične namene. Zeliščno ekskurzijo bomo sklenili v Unescovem
Parku Škocjanske, kjer si bomo ogledali zanimivo naravoslovno zbirko in spoznali, zakaj so v kraških stenah
poleg mediteranskih rastlin našle svoj dom tudi nekatere redke alpske rastline, kar je prava botanična
posebnost v svetovnem merilu. Sledilo bo pozno kosilo v Parku ter povratek na izhodišče.
Cena vključuje:
 vodene oglede
 degustacije
 kosilo
 kratke predstavitve na terenu in avtobusu
 avtobusni prevoz
 vodenje

