NOČ BOROVNIC(e)od 18.00 do ranega jutra
z vlakom s TABU-ji v Borovnico

PRAZNIK BOROVNIC 2018
Borovnica
sobota, 14. 7. 2018
BOROVNIČEV SEJEM
10.00 – 14.00

Nastop znanih slovenski glasbeniki in glasbenih skupin

Anzhe, Dadi Daz, Damir Kovačić, Challe Salle, Tanja Žagar in Tabu.
Prost vstop!
Velik prireditveni šotor z bogato gostinsko ponudbo.

S SKUPINO TABU IZ LJUBLJANE NA PRIREDITEV Z VLAKOM

NOČ BOROVNIC(e)
18.00 – 3.00 (nedelja)

Na prireditev bo ob 19.30 iz Ljubljane skupaj s skupino Tabu, ki bo nastopila v
okviru turneje ob 20-letnici svojega delovanja, pripeljal izredni vlak, ki se bo
nazaj v Ljubljano iz Borovnice odpeljal v nedeljo ob 3.00. Brezplačen prevoz!

Borovničev sejem
borovnice in izdelki iz in na osnovi borovnic in drugega jagodičevja,
lokalno (ekološko) pridelana in predelana hrana

ZA LJUBITELJE NARAVE:
VODENI OGLEDI SOTESKE PEKEL IN
KOLESARJENJE PO BARJU IN BOROVNIŠKI DOLINI

med in čebelarski izdelki
izdelki domače in umetniške obrti
kozmetika in izdelki za nego telesa
sladoledi in slaščice
Borovničeva povorka
nastopi lokalnih folklornih in glasbenih
skupin in pevskih zborov
predstavitev kraja, njegove zgodovine in običajev
Za pravo razpoloženje na prireditvi bo poskrbel ansambel Nori val.

ZA NAJMLAJŠE IN NEKOLIKO STAREJŠE





otroški zabaviščni park
delavnice za najmlajše in nekoliko starejše
spoznavanje s poniji v »Borovniškem otroškem gradu«
ogled »Kraljeve domačije« - posebni programi jahanja

ZA LJUBITELJE (TEHNIŠKE) DEDIŠČINE
muzejski vlak (odhod iz Ljubljane ob 9.00, povratek
ob 17.00, vozovnica velja tudi za katerikoli vlak na relaciji)

starodobna vozila (kolesa, motocikli in
avtomobili)

prevoz s starodobnim avtobusom do TMS
v Bistri (možnost ogleda prometne zbrike)
vodeni ogled obnovljene železniške
čuvajnice 666
ogled razstave umetniških čipk v OŠ dr.
Ivana Korošca





vodeni ogled soteske Pekel: 5 slapov, endemična vegetacija
ogled traja okoli 2,5 ure
gre za zahtevno planinsko pot! Potrebna so ustrezna obutev in oblačila!

MOŽNOSTI KOLESARSKIH IZLETOV:





po trasi opuščene železnice do naravnega spomenika »Goriški mah«
(ostanki visokega barja) in nazaj: okoli 14 km, srednje zahtevno
po barjanskih kolovozih mimo nasadov borovnic do Tehniškega muzeja
Slovenije v Bistri: okoli 12 km, nezahtevno, možnost kolesarjenja do
sotočja Borovniščice in Ljubljanice (dodatno 7 km)
po gozdnih cestah do Pokojišča na Zavrh – s spustom po asfaltni cesti v
Borovnico (18 km, nezahtevna gorsko-kolesarska tura) ali z nadaljevanjem
do Padeža in spust preko Kožlješkega grabna po gozdni cesti na Kopitov
grič do Brezovice pri Borovnici (okoli 30 km, srednje zahtevna gorskokolesarska tura)

