POLETJE ODPRTIH KLETI IN DOMAČIJN NA KRASU
od 14. 6. do 15. 9. 2019
Spoštovani,
bogato turistično ponudbo Krasa smo letos že tretjič zapored združili v skupno zgodbo: Poletje
odprtih kleti in domačij na Krasu, ki se bo odvila med 14. junijem in 15. septembrom.
Okusna, zanimiva in nadvse barvita ponudba štirinajstih vinskih kleti oziroma domačih kmetij ter
gostoljubje ponudnikov obljubljajo nepozabno poletno dogodivščino. Kot enodnevni izlet ali – zakaj
pa ne – tudi večdnevno popotovanje #naMojNačin.
Kdo vse so z nami, kdaj odpirajo vrata in kje jih najdete, si lahko preberete v zgibanki, ki je na
razpolago na štirih info točkah (TIC Sežana, TIC Lokev, TIC Dutovlje in TIC Štanjel) ter na turističnih
točkah zahodne Slovenije, Ljubljane in slovenskega zamejstva s Trstom. Novosti in odzive bomo delili
tudi preko družbenih omrežij Visitkras in spletnih straneh www.visitkras.info, www.vinskacestakras.si
in www.stanjel.eu.
Seveda nismo pozabili na turistične zanimivosti poveznega teritorija. K ogledu in postanku vabijo tudi
Kobilarna Lipica, Park Škocjanske jame, srednjeveški Štanjel in Pepin kraški vrt.
V času trajanja projekta se bo na Krasu odvijalo tudi nekaj kulturnih dogodkov, ki smo jih za
obiskovalce v zgibanki posebej izpostavili: Praznik terana in pršuta v Dutovljah, slovenski festival
kamišibaj gledališča v Štanjelu, festival Gledanica na Volčjem Gradu in Štanjelu, Praznik občine
Sežana in Dan kobilarne Lipica.
Vabljeni, da dogajanje med 14. 6. in 15. 9. 2019 preko vaših medijskih kanalov približate širši javnosti
in skupaj z nami poskrbite za lepo poletje. In ne pozabite: vrata so široko odprta tudi za vas.
Za več informacij smo vam na voljo tudi na: tic.sezana@visitkras.info in tic@stanjel.eu.
Kontakti za dodatna vprašanja:
Ana Hrast, Zavod ŠTIP, 041 611 980, ana@visitkras.info
Urban Grmek Masič, Javni zavod Komenski Kras, 041 383 986, tic@stanjel.eu
Več informacij lahko najdete tudi na spletni strani www.visitkras.info.

Organizatorji: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (TIC Sežana) in Javni zavod Komenski Kras (TIC Štanjel)

