BELA KRAJINA
V tem programu vam predstavljamo najlepše predele Bele Krajine. Spoznali boste
pokrajino belih brez, lanu, platna, pokrajino miru in tudi vinorodnih okolišev.
Bela krajina je razvito podeželje, prepleteno z vinogradi in travniki v objemu
elegantnih brez in čiste reke Kolpe. Tu ni industrije in prenaseljenih krajev, vlada
mir, spokojnost, čist zrak ter dobrosrčnost prebivalcev pokrajine.
V času našega potovanja pa je povdarek seveda na pokušini letošnjega pridelka
Modre frankinje. To vino je ponos vinogradnikov in kakšno je bomo pokusili skupaj.

METLIŠKI GRAD

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 07.00 uri. Vožnja do Novega mesta
in nato pa preko Gorjancev do METLIKE. Tu bomo imeli prvi daljši postanek za
ogled BELOKRANJSKEGA MUZEJA. Ob multivizijski predstavitvi bomo
spoznali bogato zgodovino krajev, nato pa se bomo sprehodili po dvoranah z
lokalnim vodičem. Sledi obisk KZ METLIKA ki upravlja z vinsko kletjo.Tudi tu
nas bo popeljal po kleti lokalni vodnik, na koncu pa bomo preizkusili letošnji
pridelek. Modra frankinja je namreč letos izredno dobro dozorela. Sledi obisk
ene večjih zidanic v bližnji vasi DRAŠIČI. Tu bomo poizkusili kar nekaj vrst
vina in tako spoznali najbolj žlahtne sorte vin Bele Krajine.

ZIDANICA V DRAŠIČIH

Sledi vožnja do vasice ADLEŠIČI. Tu bomo namreč spoznali delo na ročnih statvah, kjer domači še vedno izdelujejo
laneno platno na star način. Tudi poslikavo pravih belokranjskih “pisanic” boste videli, morda poizkusili še medico in
medene izdelke.

LAHINJA

PISANICE

IZDELAVA PLATNA

CENA:
25,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
30,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom, DDV, vodenje in stroške agencije.
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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