Preddverje Krasa…

Vodeni izleti po okolici Divače, Vremski dolini
in Brkinih

Prav je, da se obiskovalec Brkinov razgleda po okolici tako imenovanega kontaktnega Krasa in spozna okolje tudi v
segmentih, ki niso turistično tako znani kot na primer Škocjanske jame ali nekatere druge jame v okolici. V organizaciji
Turistične kmetije Ambrožič na Barki in Studia Meander si v spremstvu arhitekta in lokalnega turističnega vodnika
Stojana Lipolta lahko ogledate udornice in brezna okrog Divače, ki markirajo nekdanji tok reke Reke, spodmol Triglavca z
objekti staroverstva, kulturo razgledišč na območju Parka Škocjanske jame, industrijsko dediščino Južne železnice z
monumentalnimi kamnitimi mostovi, tuneli, vodnimi zajetji, črpališči in vodohrami, skromne podeželske cerkvice s
srednjeveškimi freskami in zvoniki »na preslico« na Gradišču in v Famljah, gradova Školj z nasadom murv ter Švarcenek nekdanje upravno središče Krasa, v sušnih poletnih mesecih pa si lahko privoščimo še sprehod po suhi strugi reke Reke, tej
največji posebnosti Krasa, ki se skozi preddverje prelije v njegovo podzemlje…

Staroverski spodmol
Triglavca pri Divači

Udornica Bukovnik pri Divači

Udornica Risnik pri Divači

Nenavadni lom
svetlobe v jezercu na
prirezanem kapniku

Arheološka izkopavanja v spodmolu
Mala Triglavca pri Divači

Vodno zajetje Južne železnice
Vzhodni Tajh pod Vremščico

Pokriti rezervoar Južne železnice v
Divači

Vodno zajetje Južne železnice Zahodni
Tajh pod Vremščico

Notranjost pokritega rezervoarja v
Divači

Akvedukt pod zajetji Tajhi

Kamniti mostovi Južne železnice
Tuneli Južne železnice
pod Vremščico

Portal tunela

Črpališče Vodarne Draga v Vremski
dolini

Detajl tunela

Cerkev Sv. Helene na
Gradišču pri Divači in
detajl fresk iz 15. st.

Razvaline gradu Školj

Škocjanske jame:
razgledišče v Bošketu

Grad Školj na Valvazorjevi
grafiki

Škocjanske jame:
razgledišče nad Okroglico

Razvaline gradu in
rekonstrukcija nekoč
mogočnega gradu
Švarcenek nad Podgradom

Škocjanske jame:
Štefanjino razgledišče

Škocjanske jame : Mariničev
razglednik

Sprehod po suhi strugi reke Reke pri
Gornjih Vremah
Seznam obiska znamenitosti se določi za vsako skupino gostov posebej glede na želje, razpoložljivi čas, prevozna sredstva
(osebni avtomobili ali avtobus) in sposobnost hoje. Cena vodenja znaša za 4ure 100 eur, za 6 ur 150 eur, za 8 ur pa 200 eur.
Za posebne navdušence priporočamo še obisk:
Ledenice pri Kačičah, spodmola Terglovca pri Divači, Kamnov osamelcev pri Grižnem dolu pri Divači,
Bazoviškega amfiteatra, kamnoloma Lipica 1 in 2, opuščenega Čokovega kamnoloma pri Lipici,
Vojaških pokopališč iz 1. Svetovne vojne Gorjansko, Dutovlje in Sveto, Ribiškega muzeja v Križu (Santa Croce) in
Pršutarne Ščuka z murvo, vezano v gobo v Kobjeglavi…
Obilo veselja ob obisku Preddverja Krasa vam želim…
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