Program POTEP PO ZGORNJE SAVINJSKI DOLINI
Med Gorenjsko in Štajersko
Datum ekskurzije: petek, 17. maj 2019
Na voljo 49 sedežev.
Vstop vodnice: Ljubljana Dolgi most
Prijave do: 25. aprila 2019
Cena izleta pri zasedenosti 40 oseb: 38 EUR (vključuje turistični avtobus, vodenje, vse
vstopnine in kosilo)
Prijave zbira Anita Jakše osebno, na telefonsko številko 07 393 45 66 ali na elektronski
naslov anita.jakse@ric-nm.si
Vaša prijava bo evidenčna. Zavod Rihtarjeva domačija vam bo po pošti poslal program
ekskurzije in račun. S plačilom boste dokončno potrdili prijavo na ekskurzijo.
Rok plačila: 13. maj 2019
Odhod avtobusa: ob 7.00 uri (PLANET TUŠ Novo mesto)
Predviden prihod: okrog 19.00 ure
Zahtevnost ekskurzije: ekskurzija je nezahtevna, priporočamo udobno športno obutev in
pohodne palice tistim, ki težje hodite ter obleko primerno letnemu času in vremenskim
razmeram. V ugodnem vremenu se bomo povzpeli do slapa Rinka.
ČRNIVEC – NOVA ŠTIFTA PRI GORNJEM GRADU – SOLČAVA – LOGARSKA
DOLINA
Po jutranji kavi na nadmorski višini 902 se bomo spustili v dolino reke Drete ter mimo vasi
Šmiklavž dosegli romarsko cerkev Marije Zvezde v Novi Štifti pri Gornjem Gradu.
Današnja podoba cerkve je privlačna, prav tako njena notranjščina, okrašena s slikarijami
Tomaža in Janeza Fantonija. Posebna znamenitost je oblečen Marijin kip z Jezusom, ki je z
16. stoletja.
Po ogledu cerkve bomo pot nadaljevali proti Solčavi in Logarski dolini.
V Solčavi se bomo ustavili v Razvojnem centru Rinka. Prijazni Solčavani nas bodo popeljali
na »Sprehod v naročje Alp«, ogledali pa si bomo tudi film o Harmoniji treh dolin ter odkrili
še en biser gotske sakralne dediščine pri nas. Sledilo bo kosilo v znani gostilni v Logarski
dolini.
Po kosilu se bomo odpeljali v Krajinski park Logarska dolina, kjer takoj ob vstopu izvira
rekaČrna.
Območje izvira Črne se nahaja v spodnjem delu Poti po Logarski in z vodnimi odsevi ter
mehkobno stezo predstavlja enega od bolj umirjenih in mističnih delov krajinskega parka.
Izvir je razglašen za naravni spomenik.
Ob ugodnem vremenu se bomo povzpeli tudi do slapu Rinka. Sledila bo vožnja proti domu.

