Enodnevni izlet
Bloška planota – Krpanova dežela
Vabimo vas na skrajni, vzhodni rob Notranjske — na Bloško planoto.
To je odmaknjena dežela neokrnjene, starožitne lepote in krpanovsko
pokončnih ljudi. Dežela širnih gozdov, bogatega rastlinskega in živalskega
sveta, vijugave Bloščice in pisanih travnikov, dežela mraza ter toplih ljudi,
ki je svetu podarila tudi bloške smuči.
Bloke so skledasta planota na nadmorski višini 720 - 800 m, s površino 76 km2.
V Sloveniji je malo tako ravne in poseljene površine na taki nadmorski višini.
Občina Bloke danes šteje 1500 prebivalcev, ki živijo v 45 naseljih in vaseh. Glavna
dejavnost so kmetijstvo in obrtne dejavnosti, zaradi neokrnjene narave in bogate kulturne
dediščine pa se uspešno razvija celoletni sonaravni turizem.
Skozi vse leto se pohodniki podajajo po Krpanovi poti, ki vključuje vse glavne
znamenitosti Blok. Od aprila do oktobra pa je središče dogajanja ljubko Bloško jezero
s parkom Bloška Idila (Naj Izletniški kraj 2016), ki poleg naravnih krasot očara z mojstrsko
izdelanimi lesenimi izdelki..
Ob prihodu na Bloke vam na vašo željo domačini skozi vodeni ogled prijazno odstrnemo
mistično dušo Blok, ogledamo si lahko vaške vodnjake, meandre Bloščice, cerkev Sv. Roka,
vas Martina Krpana, Bloško jezero, park Bloška Idila, delavnico mojstrskih lesenih izdelkov
ter ekološko kmetijo, kjer izdelujejo domače salame, ki jih je možno tudi kupiti.
Na kmetiji lahko oddate naročilo za nakup ekološkega mesa.
V muzeju Bloški smučar predstavljajo življenje Bločanov včasih in zgodovino bloškega
smučanja.
V Brunarici vas bomo pogostili z domačo salamo.
Sicer pa se lahko v Brunarici okrepčate s toplimi in hladnimi napitki, z domačim toplim
obrokom na žlico ali hrano po vašem izboru. Pripravimo vam pravi piknik ob Bloškem
jezeru.

Obisk pri nas lahko združite z:
Križno jamo
Grad Snežnik
Cerkniško jezero

Cena že od 5 € / osebo.

Cena zajema vodenje po parku Bloška Idila, prikaz izdelave lesene žlice in manjša
degustacija, spominsko darilo — trajanje cca. 2 h, velja za skupino minimalno 20 oseb.

Vabljeni na Bloško, da skupaj preživimo nepozaben dan.

Dobrodošli!
Obvezne predhodne rezervacije termina:
041 847 821 (Martina)
hija.martina@gmail.com

