VEZI MED SVETOVI IN LJUDMI

Operacijo z naslovom “Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)” je delno financirala Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete
»Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov«.

Vila med Alpami in Mediteranom

sonce v briških
dobrotah

Doživite

romantično pokrajino
zelenih gričev

Spoznajte

Nazdravite na dogodkih
in srečanjih z briškimi
vini, ki so na vinskih
kartah najboljših
restavracij sveta.

Vaši gostje bodo veseli
razgledov na valovito
pokrajino, posejano
z romantičnimi
vasicami.

Vila Vipolže odseva
zgodovino življenja na
stičišču treh svetov in
kultur.

Brici so najbolj ponosni na avtohtono
vino sorte rebula, saj je v vsaki steklenici
ujeto briško sonce. V Brdih so doma tudi
najslajše češnje, marelice in fige, ki so jih
evropski dvori oboževali že pred stoletji.

Očarljiva srednjeveška vas Šmartno,
od koder se odpira prelep pogled na
pokrajino, je eden najlepših kulturnih spomenikov v Sloveniji. Dogodke v Vili Vipolže lahko popestrite
z nepozabnimi doživetji.

Okusite

slavno briško
gostoljubje

Zato so ljudje tukaj še posebej odprti in prijazni. Z veseljem bomo prisluhnili vašim željam pri organizaciji
družabnih in poslovnih srečanj. Dodali jim bomo pristno briško noto in
svežino.

Najlepša renesančna
vila v Sloveniji
Dobrodošli v Vili Vipolže, ki že od 16. stoletja
ponuja užitke v beneških sobanah in razglede
na zelene griče Brd. V novo obdobje vstopa
po obsežni prenovi Ministrstva za kulturo
Republike Slovenije.

Vabimo vas, da v najlepši renesančni vili v
Sloveniji organizirate svoje dogodke in srečanja.
Zaslužijo si romantiko, navdihujočo pokrajino,
eleganten ambient, pristno gostoljubje, vrhunsko kuhinjo. Brda niso zaman dežela opojnih
trenutkov.
Na pol poti med Alpami in Mediteranom – na
stičišču slovanskega, romanskega in germanskega sveta – je tako posebno ozračje, da osveži
in okrepi vsak odnos. Kongresno, kulturno in
družabno središče Vila Vipolže ustvarja vezi
med svetovi in ljudmi.

Lokacija in oddaljenost

Brda, dežela opojnih trenutkov

Za uspeh potrebujemo
trdne vezi in
navdihujoče okolje.

Dobrodošli v
Brdih, deželi
opojnih
trenutkov
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Vila Vipolže je blizu
Vila Vipolže leži sredi gričev Brd, v neposredni bližini regijskega glavnega mesta
Nova Gorica in sosednje Italije. Dostop je hiter in enostaven, hkrati pa imate v
Brdih občutek, kot da ste daleč od vsakdanjika in mestnega vrveža.
Prav zato lahko v Vili Vipolže utrdite ali ustvarite sloves odličnih gostiteljev kulturnih in družabnih dogodkov, protokolarnih srečanj, kongresov in izobraževanj.
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Mehki griči Brd se sončijo
med reko Sočo na vzhodu in
Furlansko nižino na zahodu.
Med slikovitimi vasmi se
vijejo zeleni vinogradi, oljčna
drevesa in sadovnjaki, ki
spomladi prekrijejo Brda s
cvetovi češenj in breskev.

Energija sonca in ljubezen do zemlje ustvarjajo
vrhunska vina, sladke sadeže, med in oljčno olje.
Nekoč so domačini celo svojo različico kave pokuhali iz grozdnih pešk in posušenih fig, da je v hiši
lepše dišalo.
Danes se v Brdih najbolj prileže romantično
druženje. Pari in družbe, ki enkrat nazdravijo v
Brdih, se zmeraj vračajo, tako začarani so od razvajanja ob dobri kapljici v vinskih kleteh ali ob
domači hrani na turističnih kmetijah. Kjerkoli v
Brdih se ustavite, povsod diši, kot lahko diši samo
tam, kjer se mešata svetova Alp in Mediterana.

Zgodba Vile Vipolže

Od poletnega
dvorca do
renesančne
vile

Vaš najboljši partner

Najprej je bila Vila lovski dvorec goriških grofov, ki je
dolgo služil za poletne užitke. Njegovi kasnejši lastniki
so bili plemiči rodbin Herberstein, Della Torre, Attems
in nazadnje Teuffenbach.
V prvi polovici 17. stoletja so Benečani dvorec predelali v imenitno renesančno vilo
pravokotne oblike, z dvema prislonjenima oglatima stolpičema in z beneškim okrasjem.
Lastnikom je služila kot poletna rezidenca s čudovitim parkom, ki ga je krasil baročni
vodnjak. Še danes se v nebo vzpenjajo najstarejše na Slovenskem rastoče ciprese.
Celostna prenova in sodobno opremljena notranjost sta vili vdahnili večno eleganco.
Njena edinstvena zgodba in vpetost v briško okolje jo uvrščata med najlepša slovenska
središča za družabne, kulturne in poslovne dogodke.

Poslovni dogodki
in srečanja

Družabni in
kulturni dogodki

Izobraževanja in
seminarji

v Pianu Nobile, kot je beneška gospoda
imenovala prvo nadstropje. Tu so urejene
najsodobnejše kongresne dvorane.

ob vrhunskih vinih in izvirni briški kuhinji z
mediteranskim pridihom. Čudovit park in
beneške sobane imajo pridih prestiža.

v prostornem izobraževalnem središču,
ponuja najbolj kreativno okolje za
širjenje novih obzorij.

Zakaj organizirati srečanja
in dogodke v Vili Vipolže
Najlepša renesančna
vila v Sloveniji ima
najsodobnejšo opremo in
žlahtno zgodovino.

 rda so dežela opojnih
B
trenutkov, ki se sonči
sredi mehkih gričev.

Ozračje na pol poti med
Alpami in Mediteranom
je sveže in toplo hkrati.

V neposredni bližini so
sosednja letališča v Italiji
in regijsko središče Nova
Gorica.

Vila Vipolže ponuja
najbolj romantično okolje
za družabne dogodke in
poroke.

Tu so doma vrhunska
vina in kreativna
sodobna kuhinja, polna
svežih lokalnih sestavin.

Sprejeli vas bodo prijazni
gostitelji z velikim
posluhom za vaše želje.

Dogodke in srečanja lahko
popestrite z doživetji v
naravi, v vinskih kleteh in
na turističnih kmetijah.

Kapacitete

Kapacitete

K
Vinoteka, restavracija in
razstavni prostor

Ploščad
pred
vinsko
kletjo

Kuhinja in pomožni prostori

Največja dvorana se razprostira na
200 m² in ima 200 sedišč.

P

Možna je razdelitev dvorane na 3 dele in
prilagoditev potrebam kongresov ali izobraževanj.
Poleg dvorane je banketni prostor
s kuhinjo, primeren za pogostitve.

Kavarna

Ekskluzivna dodana vrednost najema
prostorov so 4 apartmaji in 2 suiti s
prekrasnim pogledom na briške griče.

Protokolarna
soba

Avla

Recepcija
in trgovina

Muzejski
prostor

330 m

vinoteka, restavracija
in razstavni prostor

102

sedišča v restavraciji
in vinoteki

2

300 m

2

zunanja prireditvena
ploščad

206 m

2

odprta terasa

zelene

zunanje površine
s parkom

330 m

družabni, muzejski in
protokolarni prostori

200

sedišča v osrednji
dvorani

2

GLAVNI VHOD

Bogata vinoteka, restavracija in zelene
zunanje površine pričarajo izjemno vzdušje.

Ploščad pred vilo

1
Piano Nobile, kot so
Benečani imenovali
prvo nadstropje vile z
najlepšimi razgledi, ima
danes sodobne dvorane za
kongresne, izobraževalne
in družabne dogodke.

Prireditvena in
konferenčna dvorana
(možnost 3 manjših
dvoran)

Banketni
prostor

260 m

2

2

6

prireditveni in
banketni prostori
4 apartmaji
in 2 suiti

Poroke

Srečanja, kongresi in izobraževanja

Novo kulturno,
družabno in kongresno
središče Vila Vipolže
odpira vrata Sloveniji,
Evropi in svetu.

Brda so kot
ustvarjena za vas
Si želite organizirati nepozaben poročni
dan, partnersko srečanje, kongres,
izobraževalni seminar, delavnico, razstavo,
druženje, koncert ali večerni dogodek?

V Vili Vipolže, novem kulturnem, družabnem
in kongresnem središču sredi slikovitih Brd,
vam z veseljem prisluhnemo in pomagamo
oblikovati vaš program.
Popestrimo ga lahko z edinstvenimi doživetji
v deželi opojnih trenutkov – od tematskih
pohodniških poti, kolesarjenja z e-kolesi in
vožnje z električnimi skuterji do obiskov vinskih kleti in turističnih kmetij.

Rezervacije in informacije:
Vipolže 29, 5212 Dobrovo v Brdih
t +386 31 699 458
e info@vilavipolze.eu
tic@brda.si
www.vilavipolze.eu

Z veseljem vam rezerviramo
ogled Vile Vipolže.
Ob kozarčku briškega vina je lepo načrtovati vaše dogodke.
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