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FONTANA CVIČKA IN SLAKOVA HARMONIKA
“Božja kaplja troedina – cviček – vino imenitno, suho in prijetno pitno,
kot ga dajejo črnina, frankinja in kraljevina,
pivcu in pevcu se prileže, jezik in srce razveže, in četudi ni za maše,
zmeraj paše, ker je naše, vino nežno, živo, sveže.”
(Pesem o cvičku)

sobota, 14.08.2021
1 dan
Odhod avtobusa po navedeni časovnici in vožnja na Dolenjsko do vasi Mali Kal pri Mirni Peči, kjer je svojo mladost
preživljal slavni Lojze Slak. Sprejeli nas bodo na Barbovi domačiji, kjer si bomo ogledali njegov spomenik in izvedeli več
o življenju in delu slavnega harmonikaša. Ob zvokih harmonike se bomo okrepčali s Slakovim štrudljem in si privoščili
kozarec cvička. Pot bomo nadaljevali v prestolnico Dolenjske – Novo mesto. Sprehodili se bomo mimo Kapitlja, stolnice
sv. Nikolaja, ki hrani znamenito Tintorettijevo sliko. Prav tako nas ne bodo pustili ravnodušnih številni arkadni hodniki na
Glavnem trgu, Mestna hiša ali Rotovž, Kettejev vodnjak, Novi trg… In če bomo dobro pogledali proti avtobusni postaji,
bomo v konstrukciji stavbe opazili velike začetnice NM. Po sprehodu si bomo privoščili nekaj prostega časa.
Nadaljevali bomo do Šmarjete, kjer so leta 2020 s pomočjo nanciranja sklada EU za regionalni razvoj, občine in
partnerjev odprli fontano vin IZVIR CVIČKA. Na Izviru so na voljo najboljša vina z okoliških vinorodnih goric, obiskovalci
pa se bomo poleg cvička srečali s tremi glavnimi sestavinami tega dolenjskega posebneža - modro frankinjo, žametno
črnino in dolenjskim belim. Seveda ne bomo samo gledali in poslušali, ampak tudi poskušali.
Nadaljevali bomo z vožnjo do Kostanjevice na Krki. Domačini pravijo, da tam, kjer se nižinski Krakovski pragozd počasi
vzpenja v hribovite, zelene Gorjance, leži Kostanjevica na Krki, edino in najmanjše mestece na otoku, imenovano tudi
Dolenjske Benetke. Po vseh ogledih in doživetjih, si bomo privoščili še dobro pozno kosilo. Sledi vožnja proti domu s
prihodom v večernih urah.

CENA:

59 € na osebo; pri udeležbi najmanj 40 potnikov na avtobusu

65 € na osebo; pri udeležbi najmanj 30 potnikov na avtobusu
Cena vključuje: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, obisk Barbove domačije s programom, štrudlom in kozarcem
cvička, lokalnega vodnika po Novem mestu, degustacija 4 vrst vina na izviru cvička in spominski kozarec, oglede po
programu brez vstopnin, slovenskega spremljevalca, nezgodno zavarovanje in organizacijo izleta.

ZA PLAČILO LAHKO VNOVČITE TURISTIČNI BON 21 !
Miren (postaja pri mostu)
Šempeter (postaja pri Eurospinu)
Nova Gorica (pri Zavarovalnici Triglav)
Ajdovščina (avtobusna postaja)

7:10
7:20
7:30
7:55

Splošni pogoji in navodila so sestavni del tega programa! Objavljeni na www.porton.si.
Miren, 16.07.2021

