PONUDBA PROGRAMOV TURISTIČNIH VODENJ PO
ŠTANJELU 2019
1. program: VODEN OGLED ŠTANJELA (grad, Galerija L. Spacala, Ferrarijev vrt)
2. program: PROGRAM ZA OTROKE: FABIANIJEV VODNI ZAKLAD – spoznavanje štanjelske dediščine
z raziskovanjem in iskanjem
3. program: VODEN OGLED FERRARIJEVEGA VRTA – Max Fabiani in vodovodni sistem

1. Program: ŠTANJEL – voden ogled vasi

Lokalni vodnik predstavi zgodovino naselja in njegove okolice, glavne značilnosti Štanjela in Krasa, življenje
na Krasu v preteklosti in danes ter nekatere osebnosti, ki so povezane s samim krajem (škof Anton Mahnič,
arhitekt Maks Fabiani, slikar in grafik Lojze Spacal).
Vodenje zajema :
-

ogled srednjeveške vasice z gradom Štanjel: največji grajski kompleks na Krasu

-

ogled Galerije Lojzeta Spacala: stalna zbirka slikarja in grafika Lojzeta Spacala, postavljena v
obnovljenem delu gradu

-

ogled cerkve sv. Danijela z značilnim limonastim zvonikom

-

ogled etnološke zbirke v Kraški oz. romanski hiši: ena najstarejših hiš v naselju

-

ogled Ferrarijevega vrta, parka, ki ga je uredil arhitekt Maks Fabiani

Voden ogled:
Lokacija: Štanjel
Čas izvedbe: celo leto
Trajanje: do 90 minut
Cena na osebo: 7,00 eur
o V ceni sta vključeni vstopnini za ogled Kraške hiše in Galerije Lojzeta Spacala.
o Cena velja za skupine nad 11 oseb, v primeru manjšega števila oseb velja enotna cena 60 eur

2. Program: FABIANIJEV VODNI ZAKLAD – PROGRAM ZA OTROKE
Raziskovalno spoznavanje štanjelske dediščine
Arhitekt Maks Fabiani je Villi Ferrari in njenemu vrtu
v Štanjelu že skoraj pred stoletjem zagotovil to, kar
je na Krasu najdragocenejše: vodo. Preko iskanja
Fabianijevega »vodnega
zaklada« vam bo
omogočeno raziskovanje in spoznavanje tehnične in
ostale dediščine Ferrarijevega vrta s poudarkom na
vodovodnem sistemu. Ta je bolj ali manj skrit preživel
zadnja desetletja in z vodometom zažuborel v novo
življenje v Fabianijevem letu 2015.

Voden ogled:
Lokacija: Štanjel, Ferrarijev vrt
Čas izvedbe: celo leto
Trajanje: 90 min
Cena na osebo: 6,00 eur (Cena velja za
skupine nad 10 oseb, v primeru manjšega
števila oseb velja enotna cena 60 eur)
Omejeno število oseb: do 22 oseb
Dodatna ponudba: sprehod po Fabianijevi poti
od Štanjela do Kobdilja, obisk razstav Maks
Fabiani, arhitekt, urbanist, župan, izumitelj,
pisec, mislec, humanist ter Adijo Dunaj,
pozdravljen Štanjel!

3. Program: FABIANIJEV ŠTANJEL IN FERRARIJEV VRT Z VODOVODNIM
SISTEMOM – voden ogled
Predstavitev arhitekta Maksa Fabianija ter njegove dediščine v
Štanjelu začnemo z ogledom razstav Maks Fabiani, arhitekt, urbanist,
župan, izumitelj, pisec, mislec, humanist in Adijo Dunaj, pozdravljen
Štanjel!, ki slikovito predstavita Fabianijevo zgodbo. Pojasnita tudi
njegovo bogato štanjelsko zapuščino, ki si jo v nadaljevanju ogledamo
na kraju samem. Najbolj znan je Ferrarijev vrt, ki poleg zanimive vrtne
ureditve skriva poseben fenomen Fabianijeve dediščine: vodovodni
sistem.

Ogledamo si domišljeno terasasto ureditev
Ferrarijevega vrta, spoznamo skrite funkcije
bazena v njem, pa tudi sistem vodozbirnih
cistern in cevi, ki je lahko zgled trajnostnega
pristopa pri rabi vode še v današnjem času.
Voden ogled razstave:
Lokacija: Štanjel, Grad Štanjel, Kvadratni
stolp, Ferrarijev vrt
Čas izvedbe: celo leto
Trajanje: 90 min
Cena na osebo: 6,00 eur
o V ceni je vključen ogled razstav
Maks Fabiani, arhitekt, urbanist,
župan, izumitelj, pisec, mislec,
humanist
ter
Adijo
Dunaj,
pozdravljen Štanjel!, ki si jo
obiskovalci
lahko
ogledajo
samostojno
po
zaključenem
vodenem ogledu.
o Cena velja za skupine nad 10 oseb,
v primeru manjšega števila oseb
velja enotna cena 60 eur
Dodatna ponudba: sprehod po Fabianijevi
poti od Štanjela do Kobdilja

CENIK TURISTIČNIH VODENJ PO ŠTANJELU ZA SKUPINE
Ime programa

Cena za učence, dijake in
študente (na osebo)
5 EUR
6 EUR
6 EUR
60,00 EUR

Cena za odrasle
(na osebo)
7 EUR
6 EUR
6 EUR
60,00 EUR

Štanjel – voden ogled vasi*
Fabianijev Štanjel
Fabianijev vodni zaklad
Individualna vodenja in vodenja
skupin do 10 oseb
Čakalna ura
30,00 EUR
30,00 EUR
Vse cene so v evrih. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano
vrednost (nismo davčni zavezanci). *V ceno je vključena vstopnina za Galerijo Lojzeta Spacala.
Splošni pogoji:
Cenik velja za organizirane skupine.
Za organizirane skupine se štejejo skupine, ki so najavile svoj obisk najmanj tri dni pred prihodom.
Javni zavod Komenski Kras si pridržuje pravico do prilagoditve poteka programa.
Potrditev ure in vodenja v želenem jeziku je odvisna od razpoložljivosti vodnikov.
Vodstvo, naročeno na dan vodenja, se zaračuna 25% več.
V kolikor skupina zamuja in zamude ne sporoči najmanj 3 ure pred dogovorjeno uro prihoda, si Javni
Zavod Komenski Kras pridržuje pravico zaračunati čakalne ure.
Javni zavod Komenski Kras si pridržuje pravico, da zaradi zamude skupine spremeni ali skrajša
program vodenega ogleda.
V kolikor skupina zamuja več kot 60 minut, si Javni zavod Komenski Kras pridružuje pravico do
odpovedi vodenja.
Popusti
Spremljevalci skupine in vsak 21 obiskovalec v skupini imajo brezplačen ogled.
Otroci do 5. leta ne plačajo vodenega ogleda.
Odpovedni pogoji vodstva:
Odpoved več kot 24 ur pred začetkom je brezplačna.
Odpoved manj kot 24 ur pred začetkom se zaračuna 50 %.
Odpoved manj kot 2 uri pred začetkom ali neudeležba najavljenega vodenja, se zaračuna 100 %
Ob naročilu vodenja naročnik sprejema splošne pogoje, ki so navedeni v Ponudbi turističnih vodenj po Štanjelu
2018.
Ponudbo lahko prilagodimo tudi vašim željam in skupaj oblikujemo individualen program obiska.
Dodatne informacije:
Javni zavod Komenski Kras, Tic Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel
T: 05 769 00 56, 041 383 986,
@: tic@stanjel.eu,
W: www.stanjel.eu

ŠTANJEL – dodatna ponudba
Ogledi stalnih in občasnih razstav
-

razstava del Lojzeta Spacala (vključena v klasični ogled),

-

razstava Maks Fabiani, arhitekt, urbanist, župan, izumitelj, mislec, pisec, humanist

-

razstava Adijo Dunaj, pozdravljen Štanjel!,

-

likovne razstave v Grajžarjevi galeriji, Storževi galeriji, Galeriji pri Valetovih,

-

etnografska zbirka v Kraški hiši (vključena v klasični ogled),

-

sprehod po Fabianijevi poti od Štanjela do Kobdilja

DODATNI PREDLOGI ZA IZLET V BLIŽNJI OKOLICI ŠTANJELA
-

Prazgodovinsko gradišče Debela griža: voden ogled, Volčji Grad: www.volcjigrad.com

-

Ekološka kmetija Brinjevka: ogledi, delavnice, Mali Dol: www.brinjevka.si

-

Biodinamična izletniška kmetija Pri Kamnarjevih, ogled, Volčji Grad: FB: Biodinamična izletniška
kmetija Pri Kamnarjevih

-

Pot devetih kalov, Kobjeglava: voden ogled: FB: Društvo kraški slavček Kobjeglava - Tupelče

-

Botanični izlet po kraških travnikih in spoznavanje kraške flore, Gabrovica pri Komnu: www.oslarija.si

-

»Oslovska abeceda«: predstavitev vzreje oslov, Gabrovica pri Komnu: www.oslarija.si

-

Kraška šola Škrbina - učna ura v muzejsko urejeni učilnici s šolsko malico, Škrbina: irena.tratnikdosso@gmail.com

-

Kmetija Buntovi – ogled zeliščnega vrta, Škrbina: FB: Buntovi

-

Ekotera – ogled sivkinih polj in predelave sivke, Ivanji Grad: www.ekotera.si

-

Spominska soba Karla Štreklja: ogled, Gorjansko: Zasebni zavod Štrekljeva domačija –
pavel@geodezija.eu

-

Degustacije vin in suhih mesnin – JZ Komenski Kras, www.stanjel.eu

