II. izlet za Brice: 14. 12. 2013
Za naš drugi izlet po Brdih se bomo zbrali na Dobrovem, na parkirišču nasproti Vinske kleti
''Goriška Brda''. Pot nas bo peljala mimo Šmartnega in Vrhovlja proti Noznemu. Pri ostrem
odcepu desno bomo izstopili in se sprehodili do največje opuščene vasi naše občine, Slapnika.
Pričakal nas bo potomec družine, ki je tam živela, ter nam predstavil preteklost, sedanjost in
prihodnost vasi. Po ogledu se bomo odpeljali v vasico Belo, ki je bila med prvo svetovno
vojno vojaška bolnišnica. Za primerjavo z današnjim časom si bomo ogledali tudi nekaj
starih slik. Pot nas bo nato vodila do Peternela, kjer bomo izvedeli, zakaj kip češkega
svetnika varuje 110 let star most, in si ogledali spomenik, ki nas opominja na tragične
dogodke druge svetovne vojne. Naslednja postaja bo v Šlovrencu, kjer bomo okusili
kulinariko družine Kabaj s francoskim pridihom. Ob hrani bomo seveda degustirali njihova
vina, po kosilu pa sledi še ogled kleti in pokušina posebnega vina iz amfore. Zatem se bomo
vrnili na Dovrovo, naš izlet pa se bo nadaljeval z odkrivanjem skrivnosti največjega simbola
Brd, to je Gradu Dobrovo. Spoznali bomo njegovo zgodovino, si ogledali razstavljene
predmete in slike ter se povzpeli na enega od štirih stolpov in tako videli Dobrovo z višine.
Ogledali si bomo tudi kaj ponujata obiskovalcem Turistično informacijski center Brda in
Briška butiehca. Seveda za konec ne bomo mogli mimo največje slovenske kleti, Vinske kleti
''Goriška Brda''. Za vas smo pripravili prav posebno predstavitev. Med strokovnim ogledom
kleti bomo spoznali čarobne procedure degustiranja arhivskih vin in odkrili novost, vino po
izročilu naših nonotov – Motnik. Za sproščen zaključek pa bomo spoznali dva posebna
Brica – Fritzza.
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: 44,50€/osebo
V ceno je vključen prevoz, kosilo, degustacije, organizacija ter vodenje izleta. Dodatno
pijačo med kosilom se doplača.
Prijave na izlet zbiram do vključno 8. 12. 2013 na e-mail: peter.marinic@hotmail.com ali
na GSM: 051-310-413.
Pohitite, število mest je omejeno.
Časovni potek izleta:
Dobrovo 10.00
Slapnik 10.15 – 11.15
Belo 11.20 – 11.30
Peternel 11.35 – 11.50
Šlovrenc (degustacija in kosilo Kabaj-Morel) 12.00 – 14.00
Dobrovo (Tic in Briška butiehca) 14.05 – 14.25
Dobrovo (grad) 14.30 – 15.50
Dobrovo (degustacija in ogled Vinske kleti ''Goriška Brda'') 16.00 – 18.30

Na Turistični kmetiji Kabaj Morel nam bodo pripravili:
- flan iz koromača s pečeno panceto,
- teletino izpod peke s prilogo,
- kostanjev muss s kakijevo kremo in
- tri vzorce vina v kombinaciji s hrano.
Vegetarijanci boste okusili:
- flan iz koromača z ovčjim sirom,
- lazanjo z zelenjavo,
- kostanjev muss s kakijevo kremo in
- tri vzorce vina v kombinaciji s hrano.

