
Program izleta:  2. oktober

Cena vključuje:
- oglede po programu
- lokalni vodniki v Vipavi in Vipavskem križu 
- degustacijo vin s prigrizkom,
- pozno kosilo,
- avtobusni prevoz, »bonusov servis« na
  avtobusu,
- spremstvo in organizacijo potovanja.

Bonusov klubski izlet  Vipava in 
Vipavska dolina 

Degustacija vin Petrič

Cena: 
59 €
65 €
75 € po osebi  min. 25 oseb 

Sobota: Iz Maribora se bomo odpeljali ob 6. uri, lahko pa se nam pridružite tudi 
v Celju ali v Ljubljani. V dopoldanskih urah bomo prispeli v Vipavo, srednjeveško 
mestece, ki leži ob izviru istoimenske reke. Zaradi deltastega izvira se ponaša kar s 
petindvajsetimi mostovi. Mestece, ki ga spoznavamo v nanizanki »Najini mostovi«, 
bomo imeli priliko občudovati z lokalnim vodnikom. Od Lanthierijevega dvorca 
se bomo sprehodili do glavnega izvira reke Vipava. Začutili bomo utrip kraja, ki 
nosi naziv slovenske Benetke. Neverjetno zgodbo ponujajo 4500 let stari sarkofagi 
na Vipavskem pokopališču. »Na placu« se bomo ustavili na kavi ali sladoledu pri 
Marjanci, ki velja za najboljši domač sladoled v vsej dolini. 
Po prostem času se bomo odpeljali do slikovite vasice Slap, kjer bomo obiskali 
vinarsko družino Petrič, ki se s pridelavo vina ukvarja že vse od leta 1778. Mladi 
gospodar, kateri je že osma generacija vinarjev, nam bo predstavil rezultate svojega 
dela, ki ga bomo lahko okusili ob degustaciji štirih vrst vina in ogledu 300 let 
stare vinske kleti. Ob vinu se prileže tudi dobra hrana, zato se bomo okrepčali 
z narezkom z domačimi mesnimi dobrotami. V kolikor bo čas dopuščal, bomo 
obiskali še Ajdovščino. Naslednja postaja našega potovanja po Vipavski dolini bo 
Vipavski Križ. To majhno, slikovito mestece na vrhu griča, prežeto z zgodovino 
nudi prekrasen razgled na okolico. Na sprehodu po njem nas bodo spremljale 
pripovedi o Oglejskih patriarhih, Turkih, grofih Thurnih, Benečanih, Primožu 
Trubarju, Attemsih, grofici Eleonori, Napoleonu, pa tudi o Leonardu Da Vinciju in 
seveda Janezu Svetokriškemu. Polni novih vtisov se bomo ustavili za pozno kosilo 
v znani restavraciji v Vipavski dolini. Po kosilu se bomo polni novih doživetij in 
vtisov odpravili proti domu. V Maribor se bomo vrnili v poznih večernih urah.

po osebi  min. 45 oseb 

Izvir Vipave

Turistični bon
Izkoristite bone 2021

TURISTIČNA AGENCIJA

Ajdovščina

Lanthierijev dvorec

Plečnikov spomenik

po osebi  min. 35 oseb 

Turistični bon 2021 Izkoristite bone 2021


