ODPRTJE SIRARSKIH POTI
v Dolini Soče - Dolini sira
nedelja, 30.4.2017
Preživite dan v naravi, spoznali boste Posočje v drugačni luči, ob zgodbah lokalnih vodnikov.
Spoznali boste delo kmeta v gorskem svetu in okušali njihove izdelke.

OB ODPRTJU SMO PRIPRAVILI TRI BREZPLAČNE PROGRAME:
Odkrivanje slikovitih vasic na Drežniškem // nedelja, 30.4. 2017
Ogled zasebne zbirke Mirka Kurinčiča v Drežnici, sprehod do Drežniških Raven na Kmetijo Pri Žvanču, prikaz
tradicionalne izdelave sira Tolminc in pokušina lokalnih dobrot. Sledi pohod do slapa Kozjak in čez italijansko
kostnico do Kobarida.

Zbirno mesto: avtobusno postajališče v centru Kobarida ob 9.50 (odhod 10.10)

Trajanje izleta: 6 - 7 ur

Težavnost: nezahtevno

Oprema: pohodniška oprema in obutev, pijača iz nahrbtnika

Cena: brezplačno, prevoz zagotovljen

Kontakt: obvezna prijava do 29. 4. 2017 do 12.00, na turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67

Mlečne planine v naročju Krna // nedelja, 30. 4. 2017
Tradicija izdelave sira Tolminc, pokušina sira, ogled razstave zgodovinarja Simona Rutarja - puščavnikova zgodba,
muzej na prostem prve svetovne vojne Mrzli vrh - zgodba hribovskih planin.

Zbirno mesto: avtobusno postajališče v centru Kobarida ob 8.45 (odhod avtobusa ob 9.00)

Trajanje izleta: 8 ur (od tega 4 ure hoje)

Težavnost: nezahtevno - srednje zahtevno

Oprema: pohodniška oprema in obutev, hrana in pijača iz nahrbtnika

Cena: brezplačno, prevoz zagotovljen

Kontakt: obvezna predhodna prijava do 29. 4. 2017 do 12.00, na turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67

Adrenalinska Krnica (Bovec) // nedelja, 30. 4. 2017
Ogled kozjerejske kmetije Igorja Mlekuža na idilični lokaciji v Zavrzelnem, spokojni slap Virje in njegove zgodbe,
kolesarski treking iz Zavrzelnega po skritih poteh na Bovškem polju in pokušina lokalnih dobrot na kmetiji
Škander. V družbi turistične vodnice Katje Mrakič (Zgodbe bovške). Izlet združuje hojo in kolesarstvo, vse
prilagojeno za širše množice.

Zbirno mesto: avtobusno postajališče v centru Kobarida ob 8.50 (odhod kombija ob 9.00), avtobusno
postajališče Bovec - zraven gostilne Martinov hram (odhod kombija ob 9.30)

Trajanje pohoda: 6 ur (od tega 40 minut hoje in 2 uri kolesarstva)

Težavnost: nezahtevno - srednje zahtevno

Oprema: rekreativna obleka, hrana in pijača iz nahrbtnika

Cena: brezplačno, prevoz zagotovljen

Kontakt: obvezna predhodna prijava do 29. 4. 2017 do 12.00, na turizem@potmiru.si ali tel: 05 389 01 67

Turistični programi Sirarske poti so nastale kot poklon našim prednikom, ki so tej gorati in za kmetijstvo siromašni
pokrajini vdahnili dušo, jo kultivirali in obdelovali vse z namenom, pridelave glavnega plačilnega sredstva, sira.
Prav siru se gre zahvaliti, da lahko danes še vedno uživamo v pogledu na planinske pašnike, planinske staje in
pristaje.
Na sirarski poti boste ob spremstvu lokalnega vodnika spoznali ta pomemben del tradicije. Okušali izdelke s kmetij,
spoznali zgodbe sirarjev, pastirjev in se sprehajali po neokrnjeni spokojni naravi.
Pripravljenih imamo 8 različnih programov, vsak ima svoje posebnosti, vsem pa je skupna sirarska zgodba.
Turistični programi so plod skupnega dela in povezovanja lokalnih turističnih vodnikov, sirarjev in turističnih
organizacij. Podpora pri realizaciji projekta: Tasty Cheese Tour (COSME program).

