
Stopl v Gonjačah

Program izleta:  2. maj

Cena vključuje:
- oglede po programu; razgledni stolp Gonjače, Šmartno
- lokalni vodnik na Sveti Gori 
- degustacijo vin s prigrizkom,
- vstopnina v muzej dvorca Dobrovo
- pozno kosilo,
- avtobusni prevoz, »bonusov servis« na avtobusu,
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Bonusov klubski izlet
Goriška Brda in 

Sveta Gora 

Cena: 83 €
             60 € 

po osebi  min. 22 oseb 

Sobota: Iz Maribora se bomo odpeljali ob 6. uri, lahko pa se nam pridružite tudi 
v Celju ali v Ljubljani. Peljali se bomo v smeri Nove Gorice in se najprej popeljali  
na Sveto goro, ki predstavlja najpomembnejši romarski kraj v zahodni Sloveniji. Pred nami 
se bo razkril pogled na Gorico in največji kamniti lok mostu na svetu, to je Solkanski most, 
pod katerim teče smaragdna Soča. Vrh Svete Gore krasi mogočna triladijska bazilika, od tu 
pa je tudi prekrasen razgled na Goriška Brda, Julijske Alpe, Trnovski gozd. Sveta Gora je z 
veličastno baziliko Kraljice Svetogorske, frančiškanskim samostanom, romarskim domom, 
duhovno-izobraževalnim središčem Tau in restavracijo biser evropske romarske poti, ki nam 
ga bodo predstavili menihi. Po prostem času se bomo popeljali v Goriška Brda, ki so znana 
po številnih vinogradih in gričkih, vinarjih, vinotočih, sadjarjih in kmečkih turizmih. Izlet ne 
bi bil pravi brez obiska vinske kleti in vinske degustacije v izbrani domačiji, kjer ponujajo 
domače proizvode. Odpeljali se bomo do kraja Gonjače in se povzpeli na razgledni stolp 
na griču, od koder je prelep razgled na Brda. Zatem se bomo odpravili do renesančnega 
dvorca Dobrovo in si ogledali muzej v njem. Obiskali bomo Šmartno, srednjeveško vas 
z obzidjem in stolpom na vrhu hriba, ki se nahaja v samem središču Brd in je kulturni 
spomenik. Polni novih vtisov se bomo odpravili proti domu in se ustavili za pozno kosilo 
v domači restavraciji v Vipavski dolini. Pozno popoldne   se bomo polni novih doživetij in 
vtisov odpravili proti domu.

po osebi  min. 45 oseb 

Grad Dobrovo

Vrednotnice
Izkoristite vrednotnice 

iz naših preteklih izletov.

TURISTIČNA AGENCIJA
Sveta GoraŠmartno

Bazilika Kraljice Svetogorske

Solkanski most

Degustacija vin


