programi izletov po brdih

Brda • Dolina Soče • Vipavska dolina • Kras in Obala • Furlanija - Julijska krajina

Doživite barve in okuse Brd!
01.

Vino in kulinarika

Odhod iz dogovorjenega mesta. V vasi Gradno si ogledamo najstarejši oljčni nasad
v brdih. Nadaljujemo z degustacijo briškega oljčnega olja, ki ga odlikuje vrhunska
kakovost. Nadaljujemo pot in se ustavimo v priznani vinski kleti. Ogled kleti in
degustacija vin. Spoznamo avtohtono briško rebulo, ki se v zgodovinskih virih pojavi
že v 13. Stoletju in je vedno veljala za zelo cenjeno vino. Za konec pa si ogledamo še
drugo priznano vinsko klet. ogled kleti in degustacija vin.

02.

Narava

Odhod iz dogovorjenega mesta. Zapeljemo se na hrib Sabotin, znan po izjemnih
razgledih, zanimivi favni in flori ter soški fronti. Sledi voden ogled manjše muzejske
zbirke ter vojaških kavern iz časa prve svetovne vojne. Zapeljemo se v »Kožbanjski
kot«, kjer obiščemo kmetijo »pri Kovačevih«. Degustacija domačih kozjih sirov. Nato
se sprehodimo do Kotlin ter nadaljujemo do slikovitih korit Krčnik, kjer si ogledamo
enega najlepših naravnih mostov v Sloveniji. Sledi ogled kleti in degustacija vin.

03.

Umetnost in kulturna dediščina

Odhod iz dogovorjenega mesta. V vasi Kojsko si ogledamo cerkev Svetega Križa s krilnim
oltarjem iz leta 1515. Nadaljujemo do srednjeveške vasi Šmartno, ki je spadala v
sistem utrdb na avstrijsko-benečanski meji. V cerkvi sv. Martina si ogledamo poslikave
Toneta Kralja ter nadaljujemo do vasi Dobrovo. Sledi voden ogled gradu Z Razstavo
Zorana Mušiča. Za konec si ogledamo še cerkvico sv. Andreja s freskami angelov z
glasbili iz 15. st. Ogled kleti in degustacija vin s prigrizkom.

04.

Obisk čebelarja in ekološke kmetije

Odhod iz dogovorjenega mesta. Izlet pričnemo z obiskom čebelarja, ki nas popelje
v skrivnostni svet čebel. Ogledu panjev sledi degustacija različnih vrst medu.
Nadaljujemo pot mimo gradu Vipolže, kjer lahko občudujemo mogočne stoletne
ciprese. Ustavimo se na ekološki kmetiji. Med sprehodom skozi sadovnjak se seznanimo
s tipičnimi sadnimi drevesi in z delom na kmetiji. V domači kleti lahko degustiramo
ekološka vina, žganja in likerje iz domačega sadja in zelišč. Za konec si privoščimo
okusno malico z domačimi dobrotami, lahko na vrtu ali v sadovnjaku. Možen nakup
sezonskega sadja.

Pridružite se nam tudi na naših ostalih
aktivnostih:

•
•
•
•
•

Vodeni pohodniški izleti po Brdih in okolici
Vodeni kolesarski izleti po Brdih in okolici
Enodnevni izleti po bližnji okolici - obiščite Benetke, Oglej, Gradež, Dolino Soče,...
Vodena telovadba v naravi
Piknik v naravi
Več na www.agencija-marica.si

