
KUTEREVO I DOLINA GACKE 

-polazak iz  Zagreba u 8:00 

-vožnja prema Lici i dolazak u grad Otočac 

-posjet sirani „Runolist“gdje ćemo se upoznati s običajima pravljenja 

sira 

Sirana "Runolist" svoju proizvodnju sireva i drugih mliječnih proizvoda temelji na dugogodišnjem 

iskustvu, tradicionalnim recepturama i domaćoj sirovini.  Asortiman obuhvaća: Krasnarski sir, sir 

Runolist, Škripavac, Velebitski sir, svježi kravlji sir, kravlju i ovčju skutu te Tartufo - sir Runolist s 

tartufima. 

Proširenje asortimana planira se uvođenjem još nekoliko novih proizvoda od kojih je svakako lička 

basa, autohtoni proizvod koji se danas proizvodi u malom broju domaćistava na području Like. 

 

-posjet izvorima rijeke Gacke u pratnji lokalnog vodiča 

-Majerovo vrilo 

  mlinica na Majerovom vrilu 



-Tonkovićevo vrilo 

 

-Klanac vrilo -nalazi se odmah ispod Tonković Vrila. Također je velik izvor vode koja se salijeva u 

tok Gacke. Posebno sto obilježava ovaj izvor je mlinica koja je stara 300 godina i da se na tome 

mjestu prije pralo sukno (biljci),a stari ličani su imali posebnu metodu za taj način pranja. 

-posjet utočištu za mlade medvjede 

Zbog zemljopisnog položaja uz područje gusto napučenih medvjeđih staništa Sjevernog Velebita, u 

Kuterevu je osnovano prvo Utočište za mlade medvjediće u Hrvatskoj, kao novi dom za mlade, 

napuštene medvjediće. U Kuterevskom Utočištu radi tim prijatelja prirode, koji je sačinjen od 

stručnjaka na polju biologije i ekologije, ali i laika dobrovoljaca, koji motive traže u velikoj ljubavi 

prema medvjedima. Svi se oni nesebično i s puno truda brinu o medvjeđim stanovnicima Kutereva, u 

želji da medvjedićima osiguraju ne samo sigurniju budućnost, nego i životne uvjete koji su najbliži 

prirodnim. Volonteri dolaze iz svih krajeva Europe.  

Prvi stanovnici Utočišta: medvjeđi par Mrnjo Brundo i Janja Zora. 

 

 



 



 

-povratak prema Zagrebu u kasnim popodnevnim satima 

Ponuda uključuje:  

                                -prijevoz 

                                -osnovno osiguranje putnika 

                                -pratitelja putovanja 

                                -lokalnog vodiča za grad Otočac 

                                -degustacije i ulaznice za posjet utočištu za mlade medvjede 

                               -troškove organizacije 

                               -PDV 
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