
 
 

 
 

23. in 24. oktober 2021 
 

1. dan / sobota, 23. oktober 2021 

Odhod avtobusa v jutranjih urah. Vožnja v smeri Ljubljane, Postojne in Vipave. Tu bomo 

naredili prvi daljši postanek (za jutranjo kavo) in si ogledali izvir reke Vipave. Sledi vožnja 

čez solkanski most v Goriška Brda, najbolj zahodno pokrajino v Sloveniji, do Dobrovega. 

Ogled gradu Dobrovo, ki je bil zgrajen okrog leta 1600 na ostankih starega srednjeveškega 

gradu. Sledi vožnja po Brdih, po slikoviti pokrajini sadovnjakov in vinogradov, krajši 

postanek v Šmartnem in v Gonjačah, kjer stoji 23 m visok razgledni stolp. Z vrha stolpa se 

odpre veličasten razgled, ki seže vse do morja, Alp, Dolomitov in Krasa. Obiskali bomo tudi 

eno izmed mnogih znanih vinskih kleti in pokusili najboljša vina tega vinorodnega 

področja. Pozno popoldne se bomo vrnili v »domovino«. Namestitev v hotelu, večerja in 

nočitev.  
 

 

    
2. dan / nedelja, 24. oktober 2021 

Zajtrk. Po zajtrku bomo obiskali frančiškanski samostan Kostanjevica, kjer v grobnici 

tamkajšnje cerkve hranijo ostanke zadnjih francoskih kraljev iz rodovine Bourbonov,  ki so 

pokopani pri nas. Sledi vožnja v Goče, majhno staro kraško gručasto naselje na vrhu enega 

od vipavskih gričev, obdano z vinogradi. Zanimivo strnjeno naselje s kamnitimi hišami je 

bilo v goriških urbarjih prvič omenjeno leta 1376. Sprehod skozi vas, degustacija 

tamkajšnjih vin… Nadaljevanje poti mimo Štanjela in zaključek s poznim kosilom v 

prijetnem slovenskem gostišču. Povratek domov v večernih urah. 

 

CENA POTOVANJA:  148,00 EUR/os. (minimalna udeležba 45 oseb) 

                                         154,00 EUR/os. (minimalna udeležba 35 oseb) 

                                         159,00 EUR/os. (minimalna udeležba 25 oseb) 

 

 

V ceno je vključeno: prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, 

cestnine in mitnine, ogledi po programu, ogled kleti in degustacija vin v vinski kleti v Brdih, 

polpenzion v hotelu 3*, obisk vasice Goče in degustacija, zaključno kosilo, nezgodno 

zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo potovanja. 

                           
Potovanje bomo izvedli v skladu z navodili NIJZ ob upoštevanju vseh priporočil in omejitev! 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kras_(obmo%C4%8Dje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gru%C4%8Dasto_naselje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vinograd
https://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hi%C5%A1a

