
VEČDNEVNI IZLETI PO DEŽELI PRAZGODOVINSKIH GRADIŠČ - 

KAŠTELIRJEV 

 

OD KRAŠKEGA GRADIŠČA DO ISTRSKEGA KAŠTELIRJA  

1. DAN – OGLED KRAŠKIH GRADIŠČ  

Prenočitev  v Štanjelu in okolici.  

a) Zajtrk v gradu v Štanjelu, izvedba turističnega programa Skozi Štanjel, skozi čas s 

prazgodovinskim doživetjem, zaključek v restavraciji v gradu v Štanjelu, ponudba 

prazgodovinske jedi.   

b) V program se lahko še vključi ogled gradišča v Kobdilju, gostje se do gradišča 

sprehodijo po Fabianijevi poti.   

c) V popoldanskih urah sledi ogled gradišča Vahte v Kazljah. Do Kazelj se priporoča 

uporaba električnih koles.  

d) Zaključek na turistični kmetiji v Coljavi, prenočitev v Štanjelu.  

 

2. DAN –  PARK ŠKOCJANSKE JAME  

a) Prevoz z avtobusom do Štorij, v gostilni v Štorjah postrežba s kraškim zajtrkom, ki 

vsebuje sestavine, ki so jih poznali že v času gradišč (užitne divje rastline).  

b) Prevoz do Parka Škocjanske jame, ogled Škocjanskih jam, arheološkega muzeja in 

kultnih ostankov iz Mušje jame. Kosilo v restavraciji v Matavunu.  

c) V popoldanskih urah ogled Mitskega parka v Rodiku in gradišča na Socerbu. 

Ogled znamenitosti ob Kraškem robu.  

d) Prevoz do Izole ali Kort, večerja v morski restavraciji.  

 

3.  DAN – KORTE – od »jutranje« do mraka  

a) Prihod v Korte, ogled sončnega vzhoda na Kašlerju nad Kortami.  

b) Izvedba delavnice o suhi gradnji, predstavitev poklica arheologa, brskanje po 

arheopeskovniku. 

c) Pod vodstvom lokalnega vodnika ogled okolice Kort, vodnih virov in vasi. Poudarek 

na pripovedovanju domačih zgodb in legend o življenju na istrskem podeželju.  

d) Kosilo v bližnji restavraciji.  

e) Ogled Pokrajinskega muzeja v Kopru, poudarek na prestavitvi zanimivosti iz časa 

prazgodovine. Po želji najem lokalnih koles in kolesarjenje po Šavrinskih hribih. 

Možnost ogleda bližnjih gradišč.  

f) Prenočitev v Izoli ali Kortah (Stara šola).  

 

4. DAN – ČIČARIJA 

a) Po zajtrku odhod v Čičarijo, mesto Rašpor in Lanišće 

b) Ogled vasi, pogovor o življenju v Čičariji, predstavitev zgodovine naseljevanja 

Čičarije, predstavitev šeg in navad povezanih s transhumanco, predstavitev zgodovine 

ovčarstva. Kosilo v bližnji restavraciji, poudarek na lokalnih jedeh.  



c) V popoldanskih urah sprehod po daljši botanični poti do trdnjave, ki je bila zgrajena 

na nekdanjem gradišču. Izvedba botaničnega doživetja – učilnica v naravi. 

Spoznavanje in nabiranje užitnih divjih rastlin.  

d) Izvedba zeliščarske delavnice v informacijski točki oziroma centru za promocijo 

gradišč in tradicionalne rabe zelišč v Lanišću, kjer je tudi manjša kuhinja. Gostje 

podrobno spoznajo Encijan in Brin, ki še danes zelo zaznamuje kulturno krajino 

Čičarije. Naučijo se izdelavo brinovca – zeliščnega žganja iz brinovih jagod. Gostje se 

lahko preizkusijo v veščinah obiranja oz. tolčenja brinja (jesenski čas). Kuhajo 

tradicionalne Ćićke jedi  

e) V centru se lahko izpelje nepozabno doživetje za otroke, kjer si otroci sami izdelajo 

svojo igračo. Iz časopisnega papirja in blaga naredijo pravo istrsko balo (kroglo) in s 

pomočjo kuhalnice, volne, blaga in traku pa priročno lutko. S lutkami uprizorijo igro, 

ki se nanaša na način življenja v gradiščih.   

f) Spanje v Čičariji. 

 

5. DAN – MOŠĆENIŠKA DRAGA  

a) Prihod v Mošćeniško Drago, sprejem v Informacijski točki in arheobotaničnega parka 

v središču mesta.  

b) Pohod na bližnje gradišče na hribu Ozida. Gostje ob poti tudi nabirajo zelišča in užitne 

divje rastline.  

c) Kosilo v bližnji restavraciji, poudarek na ribjih jedeh pripravljenih na način kot so jih 

v času gradišč (zavitih v glini).  

d) V popoldanskem času možnost kopanja v morju, kolesarjenja ali obiska naravnega 

parka Učke.   

 

 

Več gl. https://www.facebook.com/kastelir.interregsihr 

Štanjel – Korte – Rašpor – Vela Ozida  
 

https://www.facebook.com/kastelir.interregsihr

