POSTOJNA – središče svetovnega krasoslovja
Zeleni kras je turistična regija, ki se nahaja na jugozahodu Slovenije. Unikatna narava s
številnimi kraškimi pojavi in obiljem bogatih zgodb navdušuje obiskovalce in raziskovalce tega
čudovitega kotička Slovenije. Mesto Postojna predstavlja osrčje pokrajine, v kateri se na stiku
vode in kamna nahajajo svetovno znani biseri skrivnostnega podzemlja.
Poleg svoje izjemne geografske lege, med Jadranom, Alpami in Panonsko nižino, je Postojna
zaznamovana s številnimi kraškimi pojavi. Njihovo število in pestrost oblik sta botrovala k temu,
da se je ravno na tem mestu začela razvijati znanost krasoslovja. Postojna se danes tako
ponaša s štirimi svetovno znanimi institucijami povezanimi s krasom: Inštitut za raziskovanje
krasa ZRC SAZU, Postojnsko jamo, Vivarijem ter novim Muzejem krasa.
Nova razstava Muzeja krasa se osredotoča na celovit prikaz kraškega območja v Sloveniji. Z
interaktivnimi pristopi obiskovalcem prikazuje nastanek krasa, zgodovino raziskav in življenje
človeka na kraškem svetu. Poseben poudarek je namenjen predstavitvi najbolj znanega
kraškega fenomena – skrivnostne podzemne jame.
Kraški svet ni le pokrajina s kamnitim srcem, temveč je prikaz sožitja človeka in narave. Ta je
v sodelovanju z naravo izkoristil prednosti ter ustvaril številne dobrote, ki jih obiskovalcem
dandanes v prenovljeni podobi ponujajo tradicionalne gostilne in turistične kmetije. Na poti
skozi Postojno se bomo ustavili v Guštarni, vinoteki, kjer obiskovalci občutijo ljubezen do skrbno
izbranih slovenskih vin ter ostalih regionalnih dobrot.
Obisk Postojne bomo zaključili na Smrekarjevi domačiji. Kmetija, kjer so ekološko kmetijstvo
združili s pridelavo kakovostnih domačih proizvodov, je najnovejša ponudba Zelenega krasa.
V sodobno prenovljeni domačiji lahko na mestu, kjer se je pred stoletjem nahajala vaška
gostilna, uživate v izvrstni tradicionalni kulinariki.

CENIK:
Muzej krasa:

vstopnina odrasli …………………… 5,00 EUR
vstopnina skupine ………………….. 3,00 EUR

Guštarna:

različni tipi degustacij ……………… od 5,00 EUR

Smrekarjeva domačija:

različni tipi menijev …………………. od 7,00 EUR

Lokalni turistični vodnik:

cena na uro ………………………… 20,00 EUR

Kontakt:

RDO Postojnska jama-Zeleni kras
Prečna ulica 1, 6257 Pivka
info@zelenikras.si; +386 (0)41 941 509

