
Velikonočni vikend na Krasu z MALIM KRAŠKIM MARATONOM  

za organizirane skupine 

Datum: 26. – 28. 3. 2016 
Čas za prijavo: do 6. marec, 2016 

Pridružite se nam na največji športni prireditvi na Krasu, na 16. Malem kraškem maratonu, ter skupaj 

z nami odprite tekaško sezono v Sloveniji. Velikonočni vikend pa začinite z obiskom največjih 

turističnih znamenitosti Krasa, ter se prepustite čarom Krasa ob kulinaričnih pokušinah.  

PROGRAM: 

Soboto, 26. marec, 2016 bo namenjena odkrivanju najpomembnejših turističnih zanimivosti Krasa. Že 

zjutraj se bomo podali v nedrje matičnega Krasa, v Park Škocjanske jame, kjer reka Reka, prav mistično 

izgine v podzemlje. Po ogledu Škocjanskih jam, ki se ponašajo z enim večjih podzemnih kanjonov v 

Evropi in v svetu, bo sledil še obisk zibelke lipicanca, Kobilarno Lipica. Tradicionalno kraško kosilo si 

bomo privoščili na kraški vinski cesti, po kosilu pa bomo pokukali še v pršutarno na »feto pršuta«.  

Zvečer se bomo lahko podali na Nočnim pohodom na Kokoš v soju bakel. 

Nedeljo, 27. marec, 2016 bo seveda maratonsko obarvana, saj se bomo udeležili 16. Malega kraškega 

maratona. Na 21 kilometrih nas bo pot vodila skozi dunajske drevorede Kobilarne Lipica v Italijo, in po 

urejenih kamnitih kolovozih, obdanih s suhozidi, ponovno na štartno ciljno mesto v Sežano, kjer bomo 

naš športni dan zaključili z odlično kraško joto. Po krajšem počitku in kosilu, bomo obiskali vinsko klet 

in pokušali »glažek terana«.    

Ponedeljek, 28. marec, 2016.  Zjutraj si bomo ogledali Pepin kraški vrt. Pepin kraški vrt je na 

hortikulturni razstavi Hampton Court Palace Flower Show 2009, ki je drugi najpomembnejši 

hortikulturni dogodek na svetu, prejel najboljšo oceno in zlato medaljo v kategoriji malih vrtov. Nato pa 

se seznanili še z bogastvom kraške gmajne pri čebelarju, z degustacijo kraškega medu. Po kraški 

malici, sledi velikonočni pohod po Pliskini učni poti.  

CENA PAKETA: 171,00 EUR /osebo 

Čas za prijavo: do 6. marec, 2016  

Prijave in dodatne informacije: Zavod ŠTIP, TIC Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, 

tic.sezana@visitkras.info ali 05 731 01 28 

Paket Mali Kraški maraton vsebuje:  

 2x nočitev z zajtrkom hotelu ***, v 
dvoposteljnih sobah 

 tipično kraško kosilo, 

 startnina Mali kraški maraton 

 ogledi in pokušine po programu,  

 pohodi po programu 

 

V ceno ni vključeno 

 turistična taksa 1,27€/osebo/dan. 

 pijače pri obrokih 

 izleti in druge storitve po osebnih 
naročilih 

 doplačilo za 1 poseljeno sobo, 9,00€ na 
dan.  

 prevoz 

Najmanjše št. potnikov: 20 oseb 
Cena velja na osebo.  

 

Organizator: Zavod ŠTIP, Kosovelova 5, 6210 Sežana 

 


