VINSKE KLETI - VIPAVSKO in BRDA
Vipavska dolina in Goriška Brda so v Sloveniji verjetno v samem vrhu po gojenju
vinske trte in pridelavi vin. Izjemna klima in izbrane sorte trt dajejo vinom obeh
področij vrhunsko kvaliteto. Mi vas popeljemo na ogled vinske kleti v Vipavi in v
Goriških Brdih. Spoznali boste razlago enologov, ki nam bodo najprej razložili ves
postopek predelave in zorenja vin, poizkusili v vsaki kleti po par vrst vin ob prigrizku,
na naši poti pa boste spoznali še naslednje znamenitosti: dvorec Zemono, Vipavski
Križ, Kostanjevico nad NG, Solkanski most, Dobrovo in se na povratku poveselili v
odličnem gostišču, kjer pa bomo obiskali tudi njihovo klet in poizkusili še njihova vina.

TRGATEV

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 07.30. Vožnja mimo Postojne do prvega postanka v Vipavi. Tu se bomo takoj napotili na ogled kleti KZ
Vipava. Pod vodstvom enologa bomo spoznali vse skrivnosti proizvodnje in zorenja vin, ter na koncu razlage poizkusili pet vrst vin ob
narezku sira. Po končanem ogledu se bomo zapeljali še do bližnjega dvorca ZEMONO in prisluhnili zanimivi razlagi zgodovine dvorca.
Naš naslednji cilj je VIPAVSKI KRIŽ. To izjemno naselje na gričku bomo dodobra spoznali ob razlagi našega vodnika in patra iz
Frančiškanskega samostana. Ogledali si bomo tudi notranjost samostana. Naš naslednji cilj je KOSTANJEVICA nad Novo Gorico. Tu
so v kripti pod glavnim oltarjem salkofagi francoske kraljeve družine Burbonov, spoznali pa bomo tudi zgodovino samostana. Čaka nas
še vožnja preko slikovitega Solkanskega mostu in Ozimske ceste v Goriška Brda.
V Dobrovem se bomo najprej zaustavili za obisk KZ Dobrovo, kjer bomo tudi spoznali proizvodnjo in proizvode njihove kleti ob
bogatejšem narezku (več vrst salam in sira in tri vrste vina). Tu boste lahko vino tudi kupili za domov v njihovi prodajalni po ugodnih
cenah. Po končanem obisku se bomo nekaj časa posvetili še ogledu gradu, nato pa nas bo pot vodila nazaj v Vipavsko dolino, kjer bomo
na kmečkem turizmu deležni dobrodošlice in odlične večerje.

DVOREC ZEMONO

DOBROVO

SAMOSTAN KOSTANJEVICA NAD GORICO

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, vse takse za ceste,
DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Doplačila za vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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