I. izlet
izlet za Brice: 16. 11. 2013
Naš prvi izlet se bo začel na Humu, kjer se bomo zbrali pri Dablo Baru. Najprej se bomo
odpeljali proti Podsabotinu, kjer nas čaka lahka krožna pešpot mimo zaselkov Mlaka in
Dol. Tam bomo izvedeli nekaj več o tem dokaj neznanem in umirjenem delu Brd. Sledi obisk
cerkve Svetega Križa v Kojskem, kjer si bomo ogledali edini ohranjen oltar iz pozne gotike v
Sloveniji ter se povzpeli na vrh več kot 600 let starega cerkvenega zvonika. Ob cerkvi bomo
vstopili tudi v obrambni stolp, ki je bil nekoč del utrjenega tabora. Nato si bomo ogledali
kako poteka obnova nekoč najlepšega gradu v Brdih in poiskali vhod v predor ozkotirne
železnice, ki je nekoč prepletala naše kraje. Soška fronta je velik pečat pustila tudi na
Sabotinu, kjer si bomo najprej privoščili degustacijo penin Vinarstva Na Bregu. Postregli
nas bodo tudi z njihovo novostjo, ki se je še ne da dobiti na trgu. Sledi kosilo v
okrepčevalnici Muzej Sabotin in podroben ogled sabotinskih kavern, po katerih nas bo vodil
gospod Bogdan Potokar. Naša naslednja postaja bo spet v Kojskem, kjer nas čaka ogled kleti
in degustacija vin Ferdinand.
Približen časovni potek izleta si lahko ogledate spodaj, opozoriti vas želim še na ustrezno
obutev, saj bo tekom dneva nekaj hoje, tudi po malo težjih terenih na Sabotinu.
Promocijska cena izleta za Brice: 35€/osebo
V ceno je vključen prevoz, kosilo, degustacije, organizacija ter vodenje izleta. Pijačo med
kosilom se doplača.
Prijave na izlet zbiram do vključno 10. 11. 2013 na e-mail: peter.marinic@hotmail.com ali
na GSM: 051-310-413.
Pohitite, število mest je omejeno.
Časovni potek izleta:
Hum 10.00
Podsabotin (Mlaka - Dol) 10.15 - 11.15
Kojsko (Sveti Križ) 11.30 - 12.00
Kojsko (grad, predor) 12.15 - 13.00
Sabotin (degustacija Marinič) 13.30 - 14.00
Sabotin (kosilo) 14.00 - 15.00
Sabotin (voden ogled kavern) 15.00 - 16.30
Kojsko (degustacija Ferdinand) 17.00 - 18.30
Hum 18.45

