Bilo je neverjetno!
Poslovili smo se z drugo leto pridemo spet! Ker želimo uresničiti
svoj del obljube, vas kot prve obveščamo, da pohod bo. Lani smo žal
morali zapreti prijave na 1000! Kako bo letos točno še ne vemo. Vam,
starim znancem, dajemo časovno prednost pri prijavi. Prijavite se med
prvimi in zagotovite si svoj degustacijski kuponček.

Kulinarični pohod istrskih dobrot
31.3.2019
prijave na www.skid.si
Priznam, zepo počaščenega se počutim, ko mi poveste, da ste že 3x, 4x ali 10x
sodelovali na Kulinaričnem pohodu. Nekateri med vami so bili na prav vseh 14,
ki smo jih organizirali do danes. In prav vi, ki ste naši redni pohodniki, nam
dajate zagona! Po vsakem pohodu se vprašamo kaj bi morali še izboljšati, kaj
spremeniti, da bi vam, stalnim, tudi naslednje leto, bilo kot prvič.
Še ena stvar je, ki sem jo opazil pri vas zvestih obiskovalcih naših pohodov. Do
danes ste nam opravičili vsak spodrsljaj. A to naredite na prijeten način. Poveste
nam, da ste prišli k nam, ker se tu počutite domače v prijetnem okolju, med
prijatelji in da vam neka malenkost ne more pokvariti dneva. Organizirati take
dogodke je veselje, je nekaj posebnega ker smo kot prijatelji. Verjemite mi, da
vem kaj govorim. Leta 2018 sem »organiziral« 8 velikih prireditev za druge.
Tam ni bilo tega osebnega stika. Ljudje so prišli in odšli. Tam se počutim
praznega. Ti naši dogodki pa so vedno polni doživetij!
Res ne vem zakaj sem vam to sedaj napisal. A mogoče sem želel povedati, da
vsega tega ne bi počeli, če ne bi bilo vas, ki znate ceniti naše kraj in naš trud!
Radi vas imamo!
Zakaj je Kulinarični pohod istsrskih dobrot poseben?
Posebna je trasa, speljana je povsem ob morju in povezuje sečoveljske in
strunjanske soline oz. dva naravna parka. Trasa je dolga okrog 12 km in ponuja
prečudovite razglede. Po progi so posejane stojnice, na katerih pohodniki
degustirate različne istrske dobrote. Trudimo se, da vsako leto dodamo kakšen
nov okus in da malo obrnemo progo. Najverjetneje ste opazili, da je poudarek na
degustaciji. Včasih se kaj tudi zalomi. 2018 smo prvič uvedli degustacijo
pidočev (školjke). Kuhar se ni strinjal z degustacijo in je pohodnikom delil cele
porcije. Na pohodu je bilo 1000 ljudi, vaši fantaziji prepuščam, da vam pričara

kolono, ki je nastala ob kuharju, ki se ni pustil motiti. Če bi to gledali po TV, bi
se celo smejali, kajne? Letos bomo tudi to popravili!
Mogoče je to pravi trenutek, da to omenim, če je na progi 1000 ljudi, ki štartajo
ob približno isti uri, je normalno, da je ob stojnicah gneča. Kdor se s tem ne
more sprijazniti, je najbolje, da pride kar na cilj, kjer bo deležen bobičev, vrečke
soli, stekelnice odlične Malvazije in zgodb veselih pohodnikov.
Bodite vi prvi in vi prvi povabite prijatelje na ta pohod, preden oni povabijo vas!
Osnovni podatki o Kulinaričnem pohodu 31.3.2019
sol, soline, Povežimo soline
Kdaj: nedelja, 31.3.2019
Kje: štart ob parkirišču pred Marino Portorož v Luciji
Kdaj štart: drseč urnik štarta med 9.00 in 11.00, pohod ne bo voden, proga bo
označena, na progi bodo stojnice z istrskimi dobrotami. Na štartu bomo izvedli
Solinado-solinarski ritual za srečo.

prijave na www.skid.si
Predprijava je OBVEZNA: na http//:www.skid.si do 25.3.2019, prijava velja
le s plačilom štartnine na TRR 1010 0003 6852 817 (škid, Obala 47, 6320
Portorož) Kulinarični pohod Sklic je 12-31032019 Banka Koper Pristaniška 16
6000 Koper BIC banke je BAKOSI2X
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Prijava na dan pohoda: bo možna AMPAK le če bo ostalo še kaj
degustacijskih kupončkov. Prijava in dvig bonov med 10.00 in 11.00 ob
peščenem parkirišču pred Marino Portorož v Luciji.
Štartnina: za vse, ki se prijavijo v predprijavi na http//:www.skid.si in
poravnate štartnino preko TRR računa znaša štartnina 20€ . Za vse ostale pa je
štartnina 25€. Najceneje je če se prijavite preko spleta!!!
Boni za kulinariko: na štartu prejmete bone za degustacijo istrskih dobrot, brez
bona žal ne bo možna degustacija na stojnicah, niti topel obrok v cilju.
Dvig bonov bo: v nedeljo, 31.3.2019 med 9.00 in 11.00 ob velikem peščenem
parkirišču pred marino Portorož v Luciji
Koliko: pohod je dolg približno 12 km, ravninski, večinoma poteka ob morju in
je primeren za vse starosti, fizično ni zahteven
Cilj: cilj pohoda bo v Strunjanu na plaži s porcijo bobičev (istrska mineštra)
Prevoz: s cilja nazaj do avta BO organiziran prevoz
Zaključek: prireditev se zaključi ob 14.00 v Strunjanu! Po tej uri ne jamčimo
več ničesar.
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Prevoz iz Ljubljane:
Zaradi stiske s parkirnimi mesti se vam splača priti na pohod z uradnim busom.
Zakaj? Pripelje vas direkt na štart, na busu pustite opremo, ki vas počaka v
Strunjanu na cilju in po pohodu vas odpelje domov. Avtobusni prevoz bo
organiziran iz Ljubljane. Cena prevozaje odvisna od števila polnih sedežev na
busu in znaša med 10 in 15€ . Za prevoz se je treba OBVEZNO prijaviti na
najboljsi@gmail.com
Kaj dobim za štartnino:
Dobro organiziran pohod, Solinado – solinarski ritual za srečo, degustacijske
bone in degustacijo na najmanj 12 stojnicah, avtobusni prevozi, wc,
okrepčevalnice na trasi in v cilju, certifikat pripadnosti plemenu Povezovalcev,
vrečko soli, steklenico Malvazije, bobiče, možnost kopanja v morju…
Istrska tržnica:
V ciljnem prostoru bodo na razpolago domači istrski proizvodi
Preseneti prijatelje, naredi jim uslugo in jih povabi na Kulinarični pohod 2019!
Mimogrede
Če se pohoda ne morete udeležiti, vas kljub vsemu prosim, da o prireditvi
obvestite tvoje prijatelje. Hvala!
Vsak udeleženec na prireditvi sodeluje na lastno odgovornost. Za poškodbe ljudi
in stvari ali odtujitve lastnine udeležencev organizator ne odgovarja. Prireditev
bo v vsakem vremenu. Letos bo toplo in sončno.

Vse informacije dobite na najboljsi@gmail.com

