VI. izlet za Brice: 12. 4. 2014
Naš predzadnji izlet bomo začeli na Dobrovem. Zbrali se bomo na velikem makadamskem
parkirišču pod gasilskim domom. Odpeljali se bomo proti severo-zahodnemu delu Brd, kjer si
bomo najprej ogledali Kotline. Ali ste vedeli, da ima vsako korito tudi svoje ime? Le 800
metrov severneje najdemo enega najlepših naravnih mostov v Sloveniji – Krčnik. Ko se bomo
načudili neverjetnim sposobnostim narave, si bomo šli ogledat, kako se da ohraniti
arhitekturno dediščino tudi v opuščenem Brezovku. Član Društva arhitektov Brda nam bo
tako predstavil lastnosti tipične briške arhitekture. Nato bomo v bližini Kožbane poiskali
naravni amfiteater, katerega so za zborovanja znali koristiti že partizani. Na Kmetiji
Čarga nam bodo prdstavili posebnosti kleti in ponudili degustacijo svojih vin. Zatem se
bomo odpeljali do ''Gjuhega Vrhuja'' in obiskali cerkev Svetega Andreja, v kateri najdemo
najstarejše freske v Brdih. Pot nas bo nato vodila do Golega Brda, kjer ne smemo izpustiti
legend v cerkvi Device Marije na Jezeru. Na Turistični kmetiji Breg nam bodo postregli z
jedmi, ki temeljijo na starih receptih tipične briške in furlanske kuhinje, privoščili pa si bomo
tudi kozarček posebne sorte vina, ki je bila pred 35 leti obsojena na izginotje. Njeno ime je
Pokalca. Po kosilu bomo obiskali kiparja Ivana Skubina, ki nam bo predstavil svoje metode
dela. Med povratkom se bomo ustavili še v Fojani, kjer si bomo ogledali ''premikajočo se''
cerkev Sveti Duh na Jezeru, v isti vasi bomo za konec obiskali še edino briško vinarko,
Dušico Šibau.
Približen časovni potek izleta si lahko ogledate spodaj, opozoriti vas želim še na ustrezno
obutev, saj bo tekom dneva tudi nekaj hoje.
Promocijska cena izleta za Brice: 45,00€
Prijave na izlet zbiram do vključno 6. 4. 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
Kotline 10.15 – 10.25
Krčnik 10.30 - 10.40
Brezovk 10.45 - 11.15
Kožbana 11.20 - 11.30
Pristavo (degustacija Čarga) 11.35 – 13.00
Vrhovlje pri Kožbani (cerkev Svetega Andreja) 13.10 - 13.30
Golo Brdo (cerkev Device Marije na Jezeru) 13.40 - 13.55
Breg (kosilo Turistična kmetija Breg) 14.00 – 15.30
Breg (Ivan Skubin) 15.35 - 16.00
Fojana (cerkev Sveti Duh na Jezeru) 16.15 - 16.30
Fojana (degustacija Dušica Šibau) 16.35 - 18.00
Dobrovo 18.10

