Brda • Dolina Soče • Vipavska dolina • Kras in Obala • Furlanija - Julijska krajina

Vabljeni v Brda, deželo odličnih vin,
okusnega sadja, lepih razgledov
IN BOGATE KULTURNE DEDIŠČINE

Enodnevni izleti po Brdih

01. Za ljubitelje vina in kulinarike

Gonjače – Šmartno – Dobrovo – Medana
Izlet pričnemo na razglednem stolpu na Mejniku, ki očara z enkratnim razgledom na Brda,
od Alp do Jadrana. Nato se sprehodimo skozi srednjeveško vas Šmartno obdano z obzidjem s
stolpi. Tu si privoščimo domač pršut in druge domače dobrote. Ogledamo si renesančni
dvorec na Dobrovem, katerega zadnji grof Silverio de Baguer je bil španski diplomat,
sekretar španskega poslaništva na Dunaju. Na gradu si ogledamo tudi razstavo umetnika
Zorana Mušiča. Za konec pa se sprehodimo skozi vinograd in obiščemo eno izmed največjih
vinskih kleti v Sloveniji. Degustacija vin s prigrizkom.

02. Dežela belih cerkvic in lepih razgledov
Kojsko – Šmartno – Gradno – Vrhovlje pri Kožbani – Golo Brdo
Sprehodimo se do cerkvice Sv. Križa, ki hrani enega najstarejših gotskih krilnih oltarjev v
Sloveniji iz leta 1515. Nato se zapeljemo do srednjeveške vasice Šmartno. Ogled znamenitosti
in cerkve sv. Martina s poslikavami Toneta Kralja. Naselje nudi čudovit razgled na okoliške
griče, posejane z vasicami in belimi cerkvicami. Sledi sprehod mimo najstarejšega oljčnega
nasada v Brdih do cerkve sv. Jurija, ki hrani križev pot Zorana Mušiča in poslikave Lojzeta
Spacala. Na poti v Golo Brdo obiščemo še cerkvico sv. Andreja, kjer si ogledamo freske
angelov z glasbili iz 15 st. Nadaljujemo pot mimo cerkve Marija na jezeru do turistične
kmetije s pestro ponudbo briško-furlanskih jedi.

03. Sabotin - park miru in dolina
naravnih znamenitosti
Sabotin – Gradno – Krčnik
Zapeljemo se na vrh Sabotina (609 m), ki je znan po izjemnih razgledih in je pomembna
izletniška točka vredna ogleda. Sabotin skriva številne naravne in zgodovinske zanimivosti.
Najbolj znan pa je po tem, da je čezenj v prvi svetovni vojni potekala soška fronta in je bil
ključna obrambna točka avstro-ogrske armade. Voden ogled muzeja in podzemnih
kavern. Sledi degustacija oljčnega olja in ogled najstarejšega oljčnega nasada v Brdih.
Za konec pa še spust v dolino potoka Kožbanjščka z ogledom kraških pojavov ob potoku ter
znamenitega naravnega mostu, ki spada med najlepše v Sloveniji.

Vodeni POHODNIŠKI IZLETI

01. Pot Alpe Adria - čez briške

griče v Krmin (Collio)

Dobrovo – Šmartno – Kozana – Medana – Krmin
Ogled renesančnega gradu na Dobrovem. Od tu krenemo peš do razglednega stolpa na
Mejniku, ki nudi enkraten razgled na razgibano briško gričevje do morja. Skozi vinograde
prispemo v vasico Šmartno. Utrjena vas z obzidjem s stolpi je ohranila svojo staro
srednjeveško podobo. Postanek za ogled vaških znamenitosti. Nadaljujemo skozi vinograde,
sadovnjake in oljčne nasade mimo vasi Kozana. V Medani, eni izmed najbolj znanih briških
vasi si okrepimo moči ter se spustimo do kraja Krmin, ki je srce vinorodne dežele Collio
(Italija). Prigrizek z degustacijo vin.

Vodeni kolesarski izleti

01. Smaragdna Soška dolina
in greben Kolovrata

Kobarid – Kolovrat – Brda
V Kobaridu obiščemo muzej 1. Svetovne vojne, ki prikazuje dogajanje med prvo svetovno
vojno na soški fronti. Zapeljemo se na greben Kolovrata (1243m), kjer se sprehodimo po
muzeju prve svetovne vojne na prostem (tretja italijanska obrambna črta). V spremstvu vodnika
se s kolesi spustimo proti Brdom. Po idilični in nezahtevni panoramski vožnji se tik pred
ciljem pred nami razpre pogled na slikovito briško gričevje. Na razglednem stolpu v Gonjačah
se naužijemo lepih razgledov ter nadaljujemo do bližnje vasice Šmartno, ki spada med najlepše
kulturne spomenike v Sloveniji. Tu nas pričaka malica z okusnimi domačimi dobrotami.

Enodnevni izleti po okolici

01. Trst – glavno pristanišče

Avstrijskega cesarstva in prestolnica kave

Devin – Trst – Sesljan – Rilkejeva pot
Vožnja do Trsta do Bazilike sv. Justa. Po ogledu antičnih znamenitosti se mimo rimskega
gledališča spustimo v osrčje starega mesta do znamenitega Trga Enotnosti, ki je eden
najlepših trgov v Evropi. Obkroženi z veličastnimi palačami in s pogledom na morje si
privoščimo pravo tržaško kavo v eni izmed zgodovinskih kavarn. Z Openskim tramvajem
se vzpnemo nad Trst in nadaljujemo pot po Tržaškem Krasu do kraja Praprot. Tu uspevajo
odlične vinske sorte, kot so vitovska in teran. Obisk vinarja in pokušina avtohtonih vin.
V Sesljanu se sprehodimo po Rilkejevi pešpoti, speljani po klifu nad morjem in uživamo ob
prečudovitem razgledu na Tržaški zaliv.

02. Čedad - starodavno mesto Langobardov
Čedad – Stara Gora – Colli Orientali
Čez Hudičev most se sprehodimo do jedra Čedada, nekdanjega rimskega foruma. Ogled
znamenitega Langobardskega templja iz 8. stoletja, ki spada na seznam svetovne dediščine
Unesca. V Krščanskem muzeju si ogledamo bisere langobardskega kiparstva. Spustimo se
v Keltski hipogej (podzemnico), ki predstavlja nerazložljiv skrivnosten kraj, zgrajen v rovu
vzdolž kamnitega brega Nadiže. Na trgu Pavla Diakona, ki ga krasijo čudovito poslikane
fasade hiš si privoščimo kozarec „tajuta“. Nadaljujemo pot do Stare gore, romarskega središča
treh kultur. Za konec pa obisk vinske kleti s pokušino avtohtonih vin.

Oglejte si tudi Benetke (unesco), Oglej (unesco), Gradež, ...

03. Skrivnostni Kras
Pliskovica – Pliskina pot – Štanjel
V Pliskovici na Krasu obiščemo več kot 400 let staro kraško domačijo. Nato se z lokalnim
vodnikom podamo po Kraški učni poti, kjer iz prve roke spoznamo življenje in delo ljudi ter
naravne in kulturne zanimivosti Krasa. Obiščemo vaškega kamnoseka, ki ohranja tradicijo
obdelave kamna. Po želji se lahko preizkusite in oblikujete svoj unikat. Na turistični kmetiji
poskusimo tipične kraške dobrote in avtohtono vino »teran«. Za konec pa obiščemo
znamenito kamnito vasico Štanjel, kjer si ogledamo galerijo Lojzeta Spacala, vaške
znamenitosti in Ferrarijev vrt.

Oglejte si tudi Ljubljano, Piran, Bled, Bovec, ...
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