Izlet na Primorsko

Goriška brda so obmejna pokrajina na skrajnem zahodnem delu Slovenije. So najbolj sredozemsko območje
Posočja in odlikuje jih značilna gričevnata pokrajina. Poleg vinogradništva in sadjarstva skrivajo tudi številne kulturne
znamenitosti. Goriška brda so naselitveno območje, ki ima sledove že v rimski dobi. Značilna srednjeveška
sredozemska kultura je vidna v strnjenih vaseh s kamnitimi hišami na slemenih gričev. Brda so posejana z
vinogradi in sadovnjaki z marelicami, češnjami in breskvami. V Goriških brdih so največje zanimivosti razgledni
stolp v Gonjačah, Kojsko, Krčnik, Šmartno, Medana, grad Dobrovo, Vipolže in drugo.

Odhod: 18.-19.10.2013
Najmanjše št. potnikov: 40
Čas potovanja: 2 dni/ 1 x NZ
Prevoz: avtobus

1. dan: VELENJE - ŠTANJEL - GORIŠKA BRDA
Odhod z dogovorjenega mesta ob 08:00h. Vožnja po avtocesti do Postojne in na črpalki Lom
postanek za jutranjo kavico. Pot bomo nadaljevali do Štanjela, naselja, ki se je razvilo v
romanski dobi in se naglo širilo po gozdiču navzgor. Niz hiš je terasasto razporejenih po pobočju
364 m visokega Turna. Ozke ulice se ob izteku razširjajo v majhne trge, sredi katerih izstopajo
kamniti vodnjaki. Hiše so zgrajene iz kamna, z bogatimi kamnoseškimi elementi, ozkimi okni,
portali, dimniki, konzolami in celo s kamnitimi strešnimi žlebovi. Veliko je gotskih sestavin, ki
dokazujejo, da je naselje že takrat doseglo današnji obseg. Renesančno baročni grad in
poznogotska cerkev sv. Danijela daje Štanjelu svojevrsten pečat. Pot nadaljujemo proti
Solkanu, kratek postanek za ogled znamenitega kamnitega mosta. Odlikuje ga izjemna
eleganca in lahkotnost kamnite zgradbe, ki kot mavrica preskoči reko Sočo. Pot bomo
nadaljevali po Osimski cesti v Goriška Brda.
Odpeljemo se v vas Kojsko, peš se odpravimo do Cerkvice Sv. Križa, ki je biser slovenske
kulturne dediščine in si ogledamo znameniti trodelni pozlačeni oltar.
Pot nadaljujemo do Gonjač - kjer bomo imeli pravo briško malico, možen bo tudi vzpon na
razgledni stolp od koder seže pogled na vsa Brda do Jadranskega morja. Sledi ogled
srednjeveške vasice Šmartno, sprehod po ozkih uličicah,
sledi ogled Gotske hišeetnološkega muzeja.
Odpeljemo se na grad Dobrovo, kjer si ogledamo njegovo notranjost in znamenito slikarsko
zbirko Zorana Mušiča. Imeli bomo nekaj prostega časa za nakupe vrhunskih vin.
Sledi namestitev in tradicionalna Briška večerja z degustacijo vin na pravi Briški kmetiji in v
domači kleti. Nočitev: Spali bomo na dveh kmetijah zelo blizu skupaj, kjer imajo lepo
opremljene sobe, žal pa zaradi stiske s prostorom ni možna rezervacija enoposteljne sobe, na
posebno željo jo lahko uredimo na drugi kmetiji, to bomo reševali individualno.
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2. dan: GORIŠKA BRDA - IZLIV SOČE - GRADEŽ - OGLEJ - TRST - VELENJE
Po zajtrku se odpravimo proti naravnemu parku ob izlivu reke Soče. Reka Soča se deltasto izliva
v Jadransko morje in pri tem je ustvarila edinstven ekosistem. Pot bomo nadaljevali proti
Gradežu, otoku sonca, kot ga imenujejo domačini. Uživali bomo v prvi jutranji kavici. Z ogledi
bomo nadaljevali v bližnjem mesti Oglej (Aquileia), ki je bilo v rimski dobi eno
najpomembnejših mest na tem področju. Po celem mestu so vidni ostanki iz rimske dobe in
ostanki iz dobe oglejskega patriarhata. Najbolj znana je seveda Poponova bazilika in njeni
mozaiki. Ogled bazilike, krstilnice, ostankov rimskega pristanišča, ostanki rimskih vil...
Nadaljevanje poti proti Trstu, nekoč največje slovensko mesto, ki je danes pomembno
pristanišče in glavno mesto pokrajine Friuli Venezia Giulia, kraja tisočerih barv in čudovite
okolice, bisera v samem središču Evrope. Ob prihodu sledi strokovni del, ogled moreografa
na Molo Sartori. Malo ljudi ve da je že od 1869. leta tam postavljen inštrument za merjenje
gladine morja. Sprehodili se bomo tudi po starem mestnem jedru in se seznanili z zgodovino in
kulturo Trsta: trg Unità, palači Pitteri in Vanoli, Hiša pristaniških delavcev, Lloydova
palača idr. Po ogledih prosti čas za samostojno raziskovanje mesta in nakup spominkov na
znameniti ponte rosso. Popoldan odhod proti Sloveniji. Sledi večerja v eni od tradicionalnih
gostiln. Po večerji oz. po dogovoru vožnja proti domu. Prihod v poznih večernih urah.

Trst. Naravno, zgodovinsko in kulturno razpotje med Vzhodom in Zahodom. Čarobna atmosfera in pristni okusi v
pravljičnem okolju: kjer se snežno belo kraško skalovje zrcali v sinje modrih valovih Jadrana. Mesto v katerem še
vedno kraljuje najbolj priljubljena vseh cesaric - slavna Elizabeta (Sisi), kjer mogočne stavbe habsburškega
obdobja obkoljujejo ozke ulice iz katerih veje značilen mediteranski duh. Iz stoletnega openskega tramvaja je
pogled na Trst, njegovo luko in zaliv še toliko bolj očarljiv. Kot takrat, ko je bilo "mesto v zalivu" oko avstro-ogrskega
cesarstva v svet. Atmosfera je še vedno živa v kavarnah s stoletno tradicijo, kjer senca Franca Jožefa navdihuje
številne intelektualce, ki se tod zbirajo in ustvarjajo.

Cena:

140,00 €/os. za nečlane CGD

Za člane je cena: 100 €/osebo pri prijavi več kot 30 udeležencev
110€/osebo pri prijavi manj kot 30 udeležencev

V ceno je vključeno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avtobusni prevoz Celje – Goriška Brda - Trst - Celje
1 x nočitev z zajtrkom na turistični kmetiji (na osnovi dogovora z organizatorji)
cestnine in ostale pristojbine
ogledi po programu (vstopnine vključene)
lokalni vodič po Goriških Brdih in Trstu
strošek spremstva in organizacije potovanja
ddv
briška malica
tradiconalna večerja, kostanjev piknik in degustacija na kmetiji
večerja v tradicionalni gostilni
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