
POLJANSKI PROGRAM 

TRAJANJE: 6 ur
ZAČETEK POTI: Visoko, Tavčarjev dvorec
KONEC POTI: Hotavlje, Kmetija Matic
OPREMA: Udobna in primerno topla obleka 
in obutev; za obisk utrdb nepremočljiva obutev, 
vetrovka (v utrdbah je konstantna temperatura 
8 °C), priporočena naglavna svetilka
CENA: 29 EUR na osebo za skupine 10 do 20 
udeležencev, 25 EUR na osebo za večje skupine, za 
individualna vodenja po dogovoru

CENA VKLJUČUJE: vodenje, zunanji ogled 
Tavčarjevega dvorca, ogled sirarne Pustotnik in 
degustacijo, ogled delujočega vodnega mlina s 
pokušino hišnih dobrot, ogled podzemne utrdbe 
Rupnikove linije na Hrastovem griču, malico, ogled 
podzemnega pridobivanja marmorja, degustacijo 
suhega sadja in žganja na kmetiji Matic

PRIJAVE: 
LTO Blegoš 
Kidričeva cesta 1a 
4220 Škofja Loka
Tel.:  00386 (0)4 517 06 00 

00386 (0)51 427 827 
e-mail: info@lto-blegos.si
www.lto-blegos.si

ZNAMENITOSTI POLJANSKE DOLINE: v dolini gostoljubnih ljudi so našli navdih mnogi 
ustvarjalci. Morda vas vaš navdih čaka ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem, ki je spomenik 
mogočnega kmečkega stavbarstva iz 18. stoletja; z utrinki znamenitih literarnih del Ivana 
Tavčarja, pomembnega slovenskega pisatelja ali ob utrdbah Rupnikove linije, v katerih se 
lahko z vodnikom spustite v sistem podzemnih hodnikov; v Marmorju Hotavlje v kamnolomu 
značilno rdečkastega marmorja, ob delujočih vodnih mlinih ali na turističnih kmetijah s 
tradicijo. Na potepu po dolini si lahko ogledate še Muzej Žiri s predstavitvijo nekdanje 
Rapalske meje, ki je botrovala nastanku mnogih utrdb, Galerijo klekljane čipke ali prav 
posebno igro narave: kamnito mizo! 

POLJANSKA DOLINA. ZELENI RAZGLEDI V OBJEMU STOLETIJ. 
Poljane, Gorenja vas, Žiri so samosvoji kraji doline, 

v kateri mogočne osamljene kmetije stojijo kot gradovi na razglednikih. 
Zgodovina je tu pustila atraktivne bunkerje in trdnjave, 

 ki nikoli uporabljeni stojijo na najbolj razglednih krajih

RAZISKOVANJE PRETEKLOSTI V NEOKRNJENI NARAVI
Tam malo višje vas čakajo utrdbe Rupnikove linije, tam malo 
globlje marmor, povsod vmes presenetljivi razgledi!

DAN ZA GOSTOLJUBNA SREČANJA 
Odpravite se na spoznavanje Poljanske doline in njene kulturne in 
naravne dediščine! Začnemo na Visokem, v Tavčarjevemu dvorcu, 
kjer vodnik na izviren način predstavi ljubezensko zgodbo 
Jurija in Agate iz Tavčarjevega zgodovinskega romana Visoška 
kronika. Sledi vožnja proti Gorenji vasi, kjer si ogledamo sirarno in 
degustiramo sir ter nadaljujemo pot na Žirovski vrh. Spremljajo 
nas čudoviti razgledi in navduši nas utrdba Rupnikove linije na 
Hrastovem griču. Pri vračanju v dolino postanemo na Hotavljah 
in si v Marmorju, največjem kamnoseškem podjetju v Sloveniji, 
ogledamo predelavo kamna in podzemno pridobivanje marmorja.
Za zaključek se na kmetiji Matic seznanimo s predelavo sadja, 
proizvodnjo sadnih sokov, kisa, suhega sadja, žganih pijač in 
jabolčnega vina, vse po tradicionalnih - naravnih metodah. 

ZAKAJ? 
Ker je v zeleni naravi spoznavanje preteklosti drugačno! Ker 
so pogledi pod površje zemlje tako različni. Ker so pristna 
srečanja z ljudmi najpomembnejša! 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com


