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Slovenija
Na izlet v Medvode? Zakaj pa ne!
Med ode

Zanimivi izleti za vse generacije!
v Javnem zavodu Sotočje Medvode smo zimske mesece izkoristili za pripravo izletov,
namenjenih vsem raziskovanja željnim obiskovalcem našega kotička Slovenije, ki mu
s ponosom rečemo »Zelena vrata zelene prestolnice«.
Celodnevni izlet in turistične točke po Medvodah smo tematsko obarvali in geografsko
razporedili po različnih koncih občine Medvode, nikakor pa nismo pozabili na gastronomske
užitke, po katerih smo v Medvodah vse bolj prepoznavni. Za vse vedoželjne obiskovalce,
smo pripravili celodnevni izlet POD SVOBODNIM SONCEM, sestavne dele izleta pa z veseljem
prilagodimo vašim željam.

celodnevni izlet POD SVOBODNIM SONCEM
eno, dvo ali več urne turistične točke
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Na obisk k Jakobu Aljažu
V Zavrhu pod Šmarno goro se je rodil duhovnik,
skladatelj, gornik, predvsem pa velik Slovenec Jakob
Aljaž. Ogledali si boste njegovo rojstno hišo, v kateri
je spominska soba z nekaj njegovimi osebnimi predmeti,
ogledali pa si boste lahko ﬁlm o njegovem življenju.
V neposredni bližini stoji Kmetija Mis, kjer boste lahko
poskusili in kupili domače mlečne izdelke.

Peka domačega kruha v Gostilni Mihovec

Gostilna Mihovec je ena najstarejših in najboljših
gostiln v Medvodah, ponosno zastopajo tudi
blagovno znamko Gostilna Slovenije
Na hišni kmetiji pridelujejo kakovostne pridelke, ki
so tudi temelj njihove kuhinje. Gostilna Mihovec je
daleč naokrog znan tudi po peki domačega
kruha, svoje znanje in dolgoletne izkušnje pa so
pripravljeni deliti tudi z vami.
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Učna ura golfa na prestižnem igrišču v Smledniku

V vasi Smlednik, v zavetju mogočnega Starega gradu stoji eno najbolj prestižnih slovenskih golf igrišč. Za vas smo pripravili
začetno lekcijo te gosposke igre, ki je pravzaprav žepom bolj dostopna, kot je marsikdo prepričan.

Druženje z lipicanci na Kmetiji Janhar

V Hrašah stoji Kmetija Janhar, kjer pa so že več kot 60 let zapisani tudi žlahtnim živalim - konjem. Trenutno je na njihovi kmetiji
35 konj, od tega 16 lipicancev. S ponosom pripravijo ogled dresurnega jahanja, nudijo pa tudi šolo jahanja. Vse skupaj stoji v
neposredni bližini biotsko izredno pestrega mokrišča - domovanje marsikaterih ogroženih vrst ptic - v zadnjih letih so zabeležili
okoli 120 različnih vrst.
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Zgodovinska vas Smlednik
in sadjarska Kmetija Jeraj

Kmetija Malenšek z obiskom
Marješke Pehte
Spoznali boste kmetijo Malenšek, ki se ukvarja s pridelavo
odličnihvrst sira, s čimer boste lahko zaposlili svoje brbončice,
kaj pa bostelahko kupili tudi za okušanje doma.
Ogledu pridelovanja mlečnih izdelkov se bo pridružila tudi
Marješka Pehta, najbolj znana zeliščarka v Medvodah. Z njenimi
zelišči in Malenškovo domačo skuto boste lahko pripravili
namaze po svojem okusu.

En najlepših vaških trgov v Sloveniji, 3. največja cerkev v
Sloveniji, pritrkovalci, rodbina Lazarini in še in še zgodovinskih
zanimivosti ponuja Smlednik s svojim zaledjem. Za okrepčilo
bo poskrbela Kmetija Jeraj, kjer je aktualen gospodar že 23. po
vrsti, specializirani pa so za različne vrste sezonskega sadja
(jabolka, češnje, kostanj).
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Finžgarjeva župnija Sora z orgličarji
V župnijski cerkvi sv. Štefana v Sori, je od leta 1908
služboval en najpomembnejših slovenskih pisatejev
Fran Saleški Finžgar in v desetih letih službovanja
pustil velik pečat. Je avtor enega najpomembnejših
slovenskih

romanov,

Pod

svobodnim

soncem.

Sicer pa vas Sora zelo zaznamuje kulturno udejsvovanje, še posebej močna je folklorna dejavnost, v
zadnjem času pa se društvo ponaša tudi s sekcijo
ustnih harmonik oz. po domače orglic. Bi se tudi vi
radi naučili igrati na orglice?

Dolinčkova hiša s petjem in folkloro

V vasici Dol stoji dobro ohranjena in delno obnovljena kmečka domačija dolinskega dela tega območja,
postavljena v osemnajstem stoletju. Z ohranjeno
črno kuhinjo, prostorom za živino, kmečko hišo in
spremljevalnim poslopjem je zagotovo lep primer
ohranjene

kulturne

dediščine,

s

katero

lahko

prihodnjim rodovom pokažemo, kako so nekdaj
živeli.
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Kulinarično doživetje v medvoških Gostilnah Slovenija

Gostilna
BELŠAK

Golo Brdo 8, Medvode
DELOVNI ČAS:
11.00 - 21.00
ponedeljek zaprto
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Gostilna
DOBNIKAR
Topol 1, Medvode
DELOVNI ČAS:
11.00 - 21.00
sobota: 8.00 - 21.00
nedelja: 8.00 - 19.00
četrtek zaprto

Gostilna
MIHOVEC

Zg. Pirniče 54 Medvode
DELOVNI ČAS:
sreda, četrtek: 12.00 - 22.00
petek, sobota: 12.00 - 23.00
nedelja: 12.00 - 18.00
ponedeljk, torek zaprto

