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Strunjaan v podobah morja
Slikovitta pot po Krrajinskem parku Strunj an na dlani razkriva vsse morske skkrivalnice, ki
k jih
obiskovvalci lahko spoznajo
s
in tako spoštuujejo ta edin
nstveni še oh
hranjen koššček slovensske
obale. G
Gre namreč za tematsko
o pot v zavaarovanem ob
bmočju narrave, kjer soo predstavljeene vse
glavne nnaravne in kulturne
k
znaamenitosti ttega območjja, ki so tak
ko kot velja za celoten park,
p
neposreedno povezaane z morjem
m. Glavna ttematika so podobe mo
orja v Strunjjanu, ki so na
n poti
predstavvljene skozii informativ
vne table z nnaslovi: darovi morja, v laguno ujeeto morje, soline
s
–
ščepec m
morja, prim
morske terasee, gozd do m
morja, klif – živa skulp
ptura morja,, morsko živ
vljenje,
moč vallov, vrt na klifu
k
in krajiina s pridihoom morja. Na
N izjemnih
h razglednihh točkah, ki jih pot
ponuja, seže pogledd vse od Tržžaškega zalliva do Julijskih Alp. Več.
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Učni pooligon za saamooskrbo Dole
Na Učnnem poligonnu za samoo
oskrbo Dolee je postavljeenih 57 razlličnih učnihh tabel, ki
omogoččajo izkustvveno izobražževanje o saamooskrbi. Udeleženec
U
c pridobi z uuporabo učn
ne
poti nepposredno izkkušnje o vodi, prsti, ve getaciji, podnebju, kam
mninah, povvršju, tipih gred,
g
komposstu in rastlinnah. Spoznaa tudi trajno stne objektee kot so zem
mljanka, moongolska hišša
jurta terr rastlinjak. Izobraževan
nje na učneem poligonu
u omogoča pridobitev
p
uuporabnih znanj
za življeenje in sicerr kako vodo
o zadržati, pponovno upo
orabiti, kako
o skrbeti zaa zdravo in
rodovitnno zemljo inn kako skrbeti za rastlinne in iz njih
h izdelati pridelke in prredelke. Večč.
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Tematsska pot v poodzemlju Pece
P
- turisttičnem rud
dniku in mu
uzeju
Na temaatski poti see obiskovalcci s pomočjoo izkušenih
h vodnikov ter
t razstavljjenih ekspon
natov
seznanijjo z zgodovvino rudarjenja v zgornj
nji Mežiški dolini.
d
V rudniku so prredstavljeni načini
rudarjennja in rudarsska oprema, ki so jo ruudarji uporab
bljali v različnih zgodoovinskih obdobjih,
od začettkov pred 350. leti do zadnjih
z
dni rudarjenja v preteklem
m stoletju (leeta 1994). Poleg
P
»knapovvškega šihtaa« se obisko
ovalci na tem
matski poti seznanijo tudi
t z geolo škimi poseb
bnostmi
mežiškiih rudnikov,, nekaterimii legendamii, ki so poveezane z rudaarskim življjenjem, ter z načini
proizvodnje in uporabe svincaa – nekoč inn danes. Pot lahko obišččemo peš, s kolesom alli
kanujem
m. Več.

