III.
II. izlet za Brice: 18. 1. 2014
Tretji izlet za Brice začenjamo v Gonjačah. Ponavadi turisti na spomeniku občudujejo briške
griče, mi bomo pa za začetek izvedeli, zakaj Brici zmotno poimenujemo razgledni stolp –
spomenik in spoznali malo bolje eno najbolj obiskanih točk pri nas. Po znameniti Alpe-Adria
Trail, ki jo Brici šele spoznavamo, se bomo sprehodili do čarobne srednjeveške vasi Šmartno.
Najprej si bomo ogledali notranjost najnovejše pridobitve Šmartnega, Hotel San Martin. V
osrčju hotela pa nas bo pričakala tržnica briških proizvodov, kjer bomo lahko sami videli,
kako smo Brici lahko iznajdljivi – na enem mestu se bomo lahko pogovarjali s sadjarji,
čebelarji in vsemi, ki so s svojo domiselnostjo postali uspešni. Sledil bo ogled ene
najslikovitejših vasi v Sloveniji. Šmartno danes ponuja očem obiskovalca obrambno obzidje s
stolpi, največjo cerkev v Brdih, Hišo kulture, na novo obnovljen muzej Briška hiša, dve
gostilni, Atelje Širok, mila None Luise in še mnogo več. Izvedeli bomo tudi katere novosti se
pripravljajo za prihodnost. Sledilo bo kosilo v Hiši Marica, kjer bomo poskusili nekaj vin
turistične kmetije Belica in si ogledali, kako se da staro hišo obnoviti in obenem ji ohraniti
dušo. Ko bomo o Šmartnem izvedeli vse, se bomo napotili v Kozano. Tam si bomo ogledali
Hotel Kozana, kjer nam bodo poleg notranjosti in lepe terase pokazali tudi sliko iz časa, ko
je na istem mestu živela še šola. Po krajšem sprehodu skozi vas se bomo ustavili na trgu in
izvedeli, kaj skriva dno vodnjaka. Kozano najbolj zaznamuje cerkveni zvonik, ki ga je
snoval znameniti Jože Plečnik. Ogledali si ga bomo zelo od blizu, saj se bomo povzpeli prav
do njegovega vrha. Za konec se bomo odpeljali še do kmetije Prinčič, kjer nam bodo razkazali
svojo klet in ponudili degustacijo vin.
Približen časovni potek izleta si lahko ogledate spodaj, opozoriti Vas želim še na ustrezno
obutev, saj bo tekom dneva tudi nekaj hoje.
Promocijska cena izleta za Brice: 35,00€/osebo
V ceno je vključen prevoz, kosilo, degustacije, organizacija ter vodenje izleta. Dodatno
pijačo med kosilom se doplača.
Prijave na izlet zbiram do vključno 12. 1. 2014 na e-mail: peter.marinic@hotmail.com ali
na GSM: 051-310-413.
Pohitite, število mest je omejeno.
Časovni potek izleta:
Gonjače (spomenik) 10.00 – 10.30
Šmartno (Hotel San Martin + tržnica) 10.30 - 11.30
Šmartno (ogled vasi) 11.30 - 13.00
Šmartno (kosilo Hiša Marica in degustacija vin Belica) 13.00 - 15.00
Kozana (Hotel Kozana) 15.10 - 15.30
Kozana (vodnjak, cerkev svetega Heronima in zvonik Jožeta Plečnika) 15.40 - 16.15
Kozana (degustacija Prinčič) 16.30 - 18.30

