DOBRODOŠLI V VASI VOJSKO NAD IDRIJO
Datum odhoda: sobota, 18.6.2016
Čas potovanja: 1 dan / 0 noči
Največje število potnikov: 23
Prevoz: avtobus
Zahtevnost: nezahtevno, primerno za družine, upokojence, razne skupine, društva.
Cena: 46€/os
Zbor v Ljubljani, parkirišče na Dolgem mostu, ob 07:00 uri. Vožnja do
Idrije, kjer nas pričaka lokalni turistični vodnik na avtobusni postaji Idrija.
Kratek postanek za kavico. Sledi kratek ogled mesta ter gradu
Gewerkenegg ki traja približno 2h. Po ogledu nas čaka vožnja na najvišje
ležečo vas na Primorskem – Vojsko.
Na planoti nas bo pot najprej vodila do Gačniških slapov, kjer sledi tudi
ogled zbirke starega orodja ter kovačije (prostovoljni prispevki). Po isti
poti se rahlo vrnemo do turistične kmetije Naš raj, kjer nam bo prijazna
gospodinja postregla z degustacijo domačih dobrot, povedala svojo
zgodbo o prihodu na to kmetijo ter pokazala živali na kmetiji (krave, konje, osle, koze, psa, mačke,…) morda
nam bo dovolila tudi kakšno pobožati.
Od tu bomo pot nadaljevali do razgledne točke Hudournik, kjer nam
bo društvo Kmečkih žena in deklet Vojsko ponudilo zanimivo, lokalno
pijačo. Povedali nam bodo tudi zgodbe povezane z glavno sestavino
pijače, ki ji domačini pravijo Astramontana.
Sledi vožnja do Partizanskega pokopališča na Vojščici, kjer je
pokopanih 305 borcev, ki so padli med leti 1943 do 1945.
Ustavili se bomo tudi pri najstarejšem vodnjaku na Vojskem, ki je še v
uporabi in nam bo gospodar povedal kakšno zgodbo o njem.
Naprej nadaljujemo po poti do gostilne s prenočišči Grošelj, kjer
nas bo pričakalo kosilo z značilnimi lokalnimi jedmi okrog 14.00
uri.
Po kosilu se bomo z avtobusom zapeljali do vstopa v grapo
Studenci, kamor se bomo spustili peš (800m poti). Tako bomo
prišli do naše naslednje točke, Partizanske tiskarne Slovenija. Tu
bomo najprej s pomočjo oskrbnika spoznali zgodovino objektov
ter življenje in delo ljudi, ki so v času vojne tu bivali in delovali, po tem pa se bomo prelevili v prave partizanske
tiskarje in sestavili ter natisnili lasten spominek na originalnem stroju iz časa druge svetovne vojne.
Sledil bo spust po poti (250m poti) do večjega parkirišča, kjer
nas bo pričakal avtobus, ki nas bo odpeljal nazaj v Idrijo. Tu
se voden ogled dneva zaključi. Prihod v Ljubljano je
predviden v večernih urah.
Več informacij: tdvojsko@gmail.com
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