
BOŠKARINOVA POT – krajši animacijski pohod od 

Padne do Nove vasi 

Vabljeni na prijeten animacijski pohod po starih vaških poti z razgledom in okusi zaledja 

Slovenske Istre. Zbrali se bomo pred gostilno Istranova, od koder se bomo najprej sprehodili 

po Padni in si ogledali tamkajšnje zanimivosti. Nato nas bo pot vodila po stari vaški poti po 

nekdaj obdelanih terasah skozi gozdiček, vse do sosednje Nove vasi nad Dragonjo. Med potjo 

bomo v daljavi občudovali Sečoveljske soline in sosednje istrske vasice, ki se bohotijo na 

vrhovih Šavrinskih gričev. 

Pobližje se bomo seznanili s katero izmed istrskih legend, s katerimi so včasih strašili otroke. 

Ob prihodu v Novo vas nas bo sprejel eden izmed domačinov in nam pokazal tamkajšnji 

kulturni dom in zanimivo etnološko zbirko v muzejski hiši v središču vasi. Po ogledu se bomo 

sprehodili do obnovljenega vira bistre studenčnice, kjer nas bo pričakal domačin z domačimi 

istrskimi dobrotami. Ker Slovenska Istra slovi tudi kot dežela odličnih vin, bomo ob koncu 

obiskali enega izmed priznanih istrskih vinarjev, kjer bomo okušali pridelek iz njegovih 

sodov. Nato se bomo z avtobusom vrnili v Padno. 

 

Pohod z vso animacijo na poti bo trajal približno 3 ure, s pričetkom ob 14. uri. Dolžina poti je 

približno 5 km. Teren je nezahteven in tako primeren tako za starejše kot tudi tiste najmlajše. 

Program vključuje: turistično vodenje, ogled galerije Božidarja Jakca, obisk vinarja, ogled 

etnološke zbirke in kulturnega doma v Novi vasi, degustacija istrskih dobrot, avtobusni 

prevoz iz Nove vasi v Padno. 

 

Število mest na pohodu je omejeno! 

 

Štart: petek in sobota, 27. in 28. 4. ob 14.00 uri pri gostilni Istranova (trajanje cca. 3 

ure) 
 

Degustacija: 5 € (ob prijavi prejmete 10 degustacijskih kuponov in simbolično darilo). 

 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE 

Turistično informacijski center Piran 

T: 05 673 44 40 

E: ticpi@portoroz.si 

 

Na dan pohoda bomo prijave zbirali v Turistično informacijskem centru v Padni.  

M: +386 (0)40 223 949 
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