IV. izlet za Brice: 22. 2. 2014
Pravo mesto za začetek našega četrtega izleta bo parkirišče Gradu Dobrovo. Zbrali se bomo
ob spomeniku Alojza Gradnika, kjer si bomo na zemljevidu ogledali potek Gradnikove učne
poti. Z isto osebnostjo bo povezana tudi naša prva postaja, saj si bomo v njegovi rojstni hiši
v Medani ogledali razstavo. Gradnikove verze bomo našli tudi v medanski cerkvi
Marijinega vnebovzetja, najbolj pogumne pa čaka 78 kamnitih stopnic do vrha 23 metrov
visokega zvonika. Na zvonovih bomo lahko prebrali zanimive slovenske napise v verzih in
izvedeli nekaj več o njihovi burni zgodovini. Sledil bo sprehod do lepe razgledne točke na
Turistični kmetiji Belica, od koder se bomo peljali na Ceglo. Videli bomo, kako je iz
opuščenega dvorca nastal hotel – Gredič, sprehodili se bomo skozi restavracijo, vinoteko in
videli nekaj hotelskih sob. Naslednja naša postaja bo še en grad, ki se pravkar obnavlja, Vila
Vipolže. Ogledali si bomo, kako potekajo dela in izvedeli, kaj vse bo ponujal, ko bo obnova
zaključena. V Vipolžah po inovativnem dizajnu izstopa tudi Hiša Iaquin, katero si bomo od
bližje pogledali in se sami prepričali, zakaj je med obiskovalci tako priljubljena. Najbrž malo
Bricev ve, da smo poleg gradov imeli v Brdih tudi nekaj samostanov. Ostanke prvega bomo
videli v Cerovem, drugega pa na Plešivem. Pred slednjim bomo o cerkvi Svetega Lenarta v
Dolnjem Cerovem izvedeli zanimivo legendo, kosilo pa nas bo čakalo v Snežatnem, kjer
bomo izvedeli, ali je Juretova izbranka iz oddaje Ljubezen na deželi ostala na kmetiji.
Hrano bomo kombinirali s tremi različnimi vini, razkazali pa nam bodo tudi njihovo klet.
Za tem nas bo pot vodila na Plešivo, kjer nam bosta Uroš in Nejka Klinec pokazala njihovo
''Art House''. Nato si bomo poleg že omenjenih ostankov samostana na Jordanem ogledali,
kaj pripravljajo v starem jugoslovanskem stražnem stolpu na Domačiji Pulec. Nazadnje pa
si bomo privoščili degustacijo vin Ščurek in si ogledali njihovo klet.
Promocijska cena izleta za Brice: 41,00€/osebo
V ceno je vključen prevoz, kosilo, degustacije, organizacija ter vodenje izleta. Dodatno
pijačo med kosilom se doplača.
Prijave na izlet zbiram do vključno 16. 2. 2014 na e-mail: peter.marinic@hotmail.com ali
na GSM: 051-310-413. Pohitite, število mest je omejeno.
Časovni potek izleta:
Dobrovo 10.00
Medana (Gradnikova rojstna hiša, cerkev) 10.15 - 11.00
Ceglo (Gredič) 11.05 - 11.25
Vipolže (grad) 11.30 - 11.45
Vipolže (Hiša Iaquin) 11.50 - 12.10
Dolnje Cerovo (samostan) 12.15 - 12.30
Dolnje Cerovo (cerkev Svetega Lenarta) 12.35 - 12.45
Snežatno (kosilo in degustacija Turizem Štekar) 13.00 - 15.00
Plešivo (Art House Klinec) 15.15 - 15.30
Plešivo (samostan) 15.35 - 15.40
Plešivo (jugoslovanski stražni stolp Pulec) 15.50 - 16.00
Plešivo (degustacija Ščurek) 16.15 - 18.15
Dobrovo 18.30

