IVAN CANKAR

8. tradicionalna

Cankarjeva transverzala je bila začrtana in markirana leta 2004
ob obletnici rojstva Ivana Cankarja in 30-letnici Sveta knjige. Teče
od Cankarjevega vrha na Rožniku v Ljubljani, kjer je pisatelj živel in
ustvarjal sedem let, prek širnih gozdov nad Brezovico, Dragomerjem
in Logom ter čez Ljubljansko barje pripelje do Sv. Trojice na Vrhniki,
le nekaj minut hoje stran od pisateljeve rojstne hiše na Klancu.

Pijte boljšo
vodo
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... do Sv. Trojice na Vrhniki.
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Poskrbite za
svoje okolje.
Pojdite v naravo.
Jejte zdravo
hrano.
Bodite ekološko
osveščeni.
Odnesite
smeti za sabo.
Razvrščajte
odpadke.
Bodite strpni.
Reciklirajte.
Smejte se.
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Od Cankarjevega vrha na Rožniku ... ... prek cvetočih polj ...

OD LJUBLJANE DO VRHNIKE
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Preživimo skupaj dan v čudoviti
naravi in izbranem kulturnem okolju!

... skozi zelene gozdove ...

CANKARJEVA POT

Živite
boljše
življenje

•••

Vrhnika, 10. maj 1876 --Ljubljana ,11. december 1918

Na pot vabljeni vsi ljubitelji
narave, aktivnega življenja
in dobre knjige!
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8. tradicionalna

CANKARJEVA POT

OD LJUBLJANE DO VRHNIKE

8. TRADICIONALNA CANKARJEVA POT
S Cankarjevega vrha na Rožniku do Sv. Trojice na Vrhniki.

start

Sobota, 14. maj 2011

1. kontrolna

• Prijave od: 7.30–8.00
skupni odhod ob 8.00
• Dolžina poti: 23 km
• Čas trajanja poti: 5 do 6 ur
• Start: Cankarjev vrh na Rožniku v Ljubljani
• Cilj: Sveta Trojica na Vrhniki
• Pohodnina: 7 € vključuje toplo malico,
čaj in knjigo

• 1. kontrolna točka, začetek poti:
Cankarjev vrh na Rožniku v Ljubljani
• 2. kontrolna točka: Log pri Brezovici, čaj
• 3. kontrolna točka, cilj: Sv. Trojica na Vrhniki.
V Svetu knjige smo Cankarjevo pot v sodelovanju z Zavodom
Ivana Cankarja Vrhnika prvič pripravili leta 2004. Pešpot je izziv
za vse, ki želite posamično ali v družbi preživeti dan v čudoviti
naravi in izbranem kulturnem okolju. Hoje po 23 km dolgi poti
brez postankov je od 5 do 6 ur. Pri Sv. Trojici vas pričakujeta
topla malica in kratek kulturni program z začetkom ob 13.30.
Pohodniki lahko avtomobile pustite na parkirnem prostoru
nasproti Živalskega vrta. V Ljubljano se boste lahko vrnili s
primestnim avtobusom, ki vozi vsako uro izpred hotela Mantova
na Vrhniki. Od postaje na Dolgem mostu nasproti Agrotehnike
Gruda vas bo označen kombi odpeljal do vašega avtomobila,
parkiranega pri Živalskem vrtu.

INFORMACIJE:
• po telefonu 01 241 34 19, 01 755 76 48
• po e-pošti svet-knjige@mkz.si, kultura@zavod-cankar.si
• v klubskih centrih Sveta knjige

www.svetknjige.si/cankarjevapot

Pot začnemo na Cankarjevem vrhu
na Rožniku v Ljubljani.

2. kontrolna točka
Na drugi kontrolni točki pri Logu pohodnike
čaka okrepčilo!

cilj

3. kontrolna točka

Na Sv. Trojici na Vrhniki se družimo ob
malici in kratkem kulturnem programu.

Podroben opis poti v knjigi: Slovenija na dlani; Kulturne poti, MKZ, 2006 in na www.svetknjige.si/cankarjevapot
Cankarjevo pot organiziramo skupaj z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika, sodeluje tudi Mestni muzej Ljubljana.

© Mladinska knjiga. Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige.

KONTROLNE TOČKE:

točka

