Dan parka Škocjanske jame 25. maj 2008
Torek, 22 Marec 2011 11:34

Jamski praznik – »Belajtnga« 2008
Park Škocjanske jame, Turistično društvo Škocjan in domačini želimo nadaljevati z, v
lanskem letu obujenim in nadgrajenim, Jamskim praznikom, ki je po več kot 30-letni
tradiciji zamrl po II. svetovni vojni. Ponovno boste lahko doživeli posebno osvetlitev jam,
saj bo prvi del jam osvetljen kot nekoč. V vaseh Matavun, Škocjan in Betanja bomo po
nekdanjem zgledu poskrbeli za živahno dogajanje: igranje pihalnega orkestra Divača,
ples z ansamblom Navihani Lisjaki pestra ponudba kraških in brkinskih pridelkov in
izdelkov, ...
VLJUDNO VABLJENI!

PROGRAM PRIREDITVE
• Ob 9:00 praznična maša v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu.
• Ob 10:30 otvoritev nadstreška v Globočaku (vhod v Šk. jame).
• Od 11:00 do 12:30 prost vstop v Škocjanske jame (do vhoda sledite oznakam na poti). Po
podzemnem svetu se boste lahko sprehodili sami in zaradi posebne osvetlitve dela jam
podoživeli jamski praznik iz konca 19. in prve polovice 20. stol. Za varnost bo poskrbljeno.
Po ogledu Škocjanskih jam do mraka:
Kraj dogajanja: Matavun
• obisk stojnic s pestro ponudbo kraških in brkinskih pridelkov in izdelkov;
• ogled obnovljenega kulturnega spomenika - "Pr’ Vncki";
• nastop Pihalnega orkestra Divača;
• predstavitev OŠ Divača in SŠ Sežana z nagrajenimi predlogi turističnih paketov na podlagi
lokalnega izročila;
• predstavitev Kulturnega društva Prem;
• delavnice za najmlajše;
• igranje starih družabnih iger - "škrovanje", ...
Kraj dogajanja: Škocjan
• obisk stojnic s pestro ponudbo kraških in brkinskih pridelkov in izdelkov;
• predstavitev Društva kmetic sežanske regije;
• brezplačen ogled muzejskih zbirk - etnološka zbirka v J’kopinovem skednju, krasoslovna
zbirka v Jurjevem skednju ter biološka, geološka in arheološka zbirka v Delezovi domačiji;
• razstava "Včeraj in danes" turističnega društva Škocjan v prostorih društva;
• prodaja TD Škocjan (knjige, razglednice, majice, ...);
• nastop Pihalnega orkestra Divača;
• ogled cerkve sv. Kancijana.
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Kraj dogajanja: Betanja
• ogled obnovljenega kulturnega spomenika in glasbena popestritev na turistični kmetiji "Pr’
Betanci".
Hrano in pijačo nudijo v okrepčevalnici Pr’ Vncki, na turistični kmetiji Pr’ Betanci in v gostilni Pri
jami. kjer bo za zabavo poskrbel ansambel Navihani Lisjaki.
INFORMACIJE:
Park Škocjanske jame, Slovenija; Škocjan 2; SI - 6215 Divača
Tel.: 05/ 70 82 100, 05/ 70 82 110
Faks: 05/ 70 82 105, 05/ 70 82 111
e-mail: komerciala@psj.gov.si, psj.info@psj.gov.si
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