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// Prosti čas //

Oglasna priloga

Dedolesove nogavice jim bodo zago-
tovo privabile nasmeh na obraz. In če
se starši želite nasmehniti skupaj z
njimi, morate samo obiskati Dedole-
sovo spletno trgovino in izbrati iz pes-
trega asortimenta barv in motivov
tako za odrasle kot tudi za otroke.
Med raznolikimi Dedolesovimi izdelki
je tudi spodnje perilo, s katerim lahko
razveselite vso družino. Spodnje perilo
je iz kakovostnega bombaža, ki je v
skladu s standardi OEKO-TEX® in
pobudo za boljši bombaž BCI, kar po-
meni, da vam bo udobno ves dan.
Več informacij je na voljo
na www.dedoles.si. ×

namig za premik / otliško okno

Po razgled skozi nenavadni okni

.....................................................................

TFTina Jereb

.....................................................................

Resda za nastanek

znamenitega Otliškega okna

obstaja več razlag, a eno

velja kot pribito – gre za

n a j p r i l j u bl j e n e j še slovensko

okno. Zaradi slednjega

p oho dniške čevlje obujejo

celo tisti, ki jim hoja

navkreber ni najljubša, a jih

vseeno premamijo čudovita

narava in nepozabni razgledi.

oznaki za Malo Otliško okno, od glavne

poti oddaljenemu deset metrov in po

mnenju mnogih še lepšemu od svojega

večjega brata. Do slednjega vas od tu

loči le še nekaj minut hoda, mimo votli-

nice, v kateri v adventnem času kralju-

jejo jaslice, ter kapelice z vpisno knjiži-

co in žigom. Malo pred ciljem, do kate-

rega vodijo stopnice, vas bodo pričaka-

le poučne informativne table, po užit -

kih v čarobnem jesenskem razgledu na

Vipavsko dolino in Kras ter vse do mor-

Naravno okno, poimenovano tudi Luk-

nja in po katerem je svoje ime dobilo

naselje Otlica, pohodnike od blizu in

daleč navdušuje s svojo pokončno le-

často obliko. Okoli 12 metrov visoka in 7

metrov široka odprtina naj bi nastala

ob močnem tektonskem premiku, zara-

di katerega kamnine ob razpokah hitre-

je in lažje preperevajo, zato ob tem nas-

tane presledek v obliki okna. Druga ra-

zlaga nastanek Otliškega okna pojasni s

poglobitvijo kraške vrtače, katere dno

naj bi se odprlo na zunanjem pobočju.

Katerikoli boste verjeli, v vsakem pri-

meru si je razgled skozi nenavadno ok-

no treba prislužiti – s poldrugo uro

zmerne hoje navkreber, najbolje od iz-

vira reke Hubelj, od koder do cilja na

nekaj več kot osemsto metrih nadmor-

ske višine vodi slikovita urejena pot.

Po prečkanju mostu je treba med ho-

jo skozi gozd slediti oznakam, ki pri-

peljejo do serpentin in strmega kamni-

tega pobočja. Pozornost velja nameniti

promocijsko besedilo

Nadeni si žareč nasmeh skupaj z družino

Naporen dan v šoli, prepiri med
prijatelji ali preveč domačih
nalog. To so vsakodnevne
skrbi, ki povzročajo preglavice
našim otrokom. Zato je nujno,
da jim polepšamo dan!

Za udobne in sproščujoče dni

Ne spreglejte

Na naši spletni strani www.dedoles.si

s kodo »dnevnik« izkoristite

20 odstotkov popusta na vse

izdelke do konca leta 2020.

Pod večjim oknom je nedvomno vredno ogleda tudi Malo Otliško okno.

Pestra izbira barv in motivov je na voljo tako za odrasle kot otroke.

Najprivl ačnejše in največkrat fotografirano slovensko okno nad Vipavsko dolino

ja pa si vzemite čas tudi za ogled bliž-

njega kamnitega polža. Kamnita spira-

la, delo umetnika Damijana Popelarja,

je poleg kamnite piramide nad njo kul-

turni spomenik Angelske gore, po kate-

ri Turistično društvo Okno v mesecu

maju organizira vodene pohode.

Po življajoča in okusna pika na i

Bolj vzdržljivi se ne odrecite vzponu na

bli žnji Sinji vrh. Od priljubljenega okna

vas do 1002 metra visokega vrha nad

Colom, Ajdovščino in Predmejo loči

zgolj ura hoje. Pot do cilja, kjer se boste

lahko v gorskem penzionu okrepčali z

vrhunsko pripravljenimi dobrotami, je

polna razglednih pobočij in zelenih se-

del ter je dobro označena. Na mestu,

kjer se v bližini pašne ograje razcepi na

dva dela, je treba nadaljevati desno –

po slabši, a vseeno markirani poti. Po

nekajminutni hoji pri električnih dro-

govih zavijte levo na kolovoz, mimo za-

dnje hiše v vasi. Na križišču asfaltirane

ceste zavijte desno, od koder je do cilja

le še slab kilometer.

Še namig za piko na i aktivnega izle-

ta - jesensko vzdušje, polno slastnih

gri žljajev in pokušnje vinske kapljice, si

lahko ob povratku v dolino omislite v

Črničah, kjer domuje turistična kmetija

Arkade Cigoj. Od izvira Hublja boste do

tja z avtomobilom potrebovali zgolj

petnajst minut vožnje – ravno prav, da

strnite pohodniške vtise in se pripravi-

te na okusno kulinarično izkušnjo. ×

Nogavice, ki vas bodo nasmejale.


