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ALPE ADRIA TRAIL
OTVORITVENA PRIREDITEV
Nedelja, 27. april 2014, ob 8. uri
Neblo v Goriških Brdih
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Celodnevni pohod na 30. etapi z
umetnostjo, kulturo in kulinariko
Goriških Brd
Otvoritvena prireditev na poti Alpe-Adria-Trail bo
letos potekala v Goriških Brdih. Pohodniki bodo lahko
na različnih točkah pokušali briške dobrote, prisluhnili
briški glasbi in ob poti spoznali briško vinorodno
pokrajino.

Udeležba je brezplačna!

Nastopajo
• Briški harmonikaši,
• Osnovnošolci Godalnega orkestra Brda,
• Vokalna skupina Vinika,
• Pihalni orkester Brda,
• Briške žene
Individualni prihod z avtomobilom
Parkirna mesta na voljo v OC Štaloni, Dobrovo
(oddaljeno cca. 3 km od štarta), brezplačen prevoz
iz parkirišča na štartno mesto v Neblem (Casino in
hotel Venko) od 7.30 z 15 minutnim razmakom.
Povratni brezplačen prevoz
Brezplačen povratni prevoz iz Šmartnega v OC
Štaloni (Dobrovo)od 16.00 do 20.00 ure.

bne informa
Pomem
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Udeležba
Udeležba na pohodu in povratni avtobusni prevozi so na voljo
brezplačno. Na pohod se je potrebno predhodno prijaviti na
spletni strani www.brda.si
Težavnost poti – lahka pot
Pot je dolga 9,7 km, vzpon znaša 387 m, spust 150 višinskih metrov.
Predvideni čas hoje s postanki je 6 ur. Štartno mesto izpred Casinoja
in hotela VENKO v Neblem in dodatna možnost priključitve ostalim
pohodnikom v Vinski kleti Goriška Brda. Končna postaja je razgledni
stolp Gonjače, zaključek pohoda pa druženje v vasi Šmartno, na
tradicionalni prireditvi Brda in vino.
Telesna pripravljenost
Pohod zahteva ustrezno telesno pripravljenost in kondicijo.
Oprema
Obvezna je ustrezna pohodniška oprema (športna obuvala oz.
pohodniški čevlji, funkcionalna oblačila, dežna ali sončna zaščita, po
želji pohodniške palice).
Okrepčilo
Priporočljivo je, da imate s seboj okrepčilo za hojo (t.i. lunch paket,
pijača). Ob poti bo na voljo možnost pokušine briških specialitet. Ob
registraciji na startu je možno kupiti tudi kupon za malico v
Gonjačah v vrednosti 5 €.

Spremstvo
Pohodna pot je označena z tablami AAT in planinskimi markacijami.
Zagotovljeno je spremstvo usposobljenih vodnikov s prepoznavnimi
majicami.
Preprečevanje smetenja
Prosimo vas, da smeti odlagate v smetnjake ob poti oziroma, da
embalažo odnesete do cilja ali nazaj domov.
Odgovornost
Vsi prijavljeni se pohoda udeležijo na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne nesreče,
poškodbe ali kraje osebnih predmetov. Otroci, mlajši od 12 let, se
lahko pohoda udeležijo le v spremstvu odraslih.
Organizator
Uradni organizator pohoda je Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport
Brda, v soorganizaciji s SPIRIT Slovenija in Pohodništvo&kolesarjenje GIZ.
Vreme na dan prireditve
Prireditev bo načeloma potekala v vsakem vremenu. Le v primeru
dolgotrajnih in močnejših padavin bo morebitna odpoved
objavljena na spletni strani najkasneje dan prej. Nadomestni termin
pohoda ni predviden.
Prihod in povratni prevoz
Štartno mesto je v turističnem centru Neblo (Casino in hotel Venko).
Prihod v lastni organizaciji do brezplačnega parkirišča v OC Štaloni
(Dobrovo), od koder bo organiziran avtobusni prevoz do štartnega
mesta z pričetkom ob 7.30 uri. Prav tako bo organiziran povratni
prevoz iz Šmartnega do parkirišča, z vmesnim postankom v OC
Štaloni, Dobrovo, s pričetkom ob 16.00 uri in v 30-minutnih razmikih.
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START – 1. postaja, 8.00–8.30
NEBLO, HOTEL&CASINO VENKO
Briške žene z briškimi dobrotami
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2. postaja, 9.30–9.45
FOJANA
Stojnica z izdelki iz medu ter suhega sadja
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3. postaja, 10.15–10.30
GRAD DOBROVO
Godalni orkester Brda z dirigentko Claro Bensa
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4. postaja,10.30–12.00
VINSKA KLET GORIŠKA BRDA
Vokalna skupina Vinika
Voden ogled kleti
Degustacija vin vinske kleti Goriška Brda
Stojnica z dobrotami iz sezonskih zelišč ter polente

SPOZNAJ
AVTENTIČNO

briške znamenitosti
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5. postaja, 13.00
IMENJE
Briški harmonikaši
Stojnica z oljčnim oljem
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CILJ – 6. postaja, 14.00
RAZGLEDNI STOLP GONJAČE
Trojezični kulturni program
Otvoritev magične točke
Možnost malice in osvežitve z kuponom,
ki se ga kupi ob registraciji na startu (Neblo)

Po zaključenem programu se pot nadaljuje v
Šmartno, kjer istočasno poteka v Šmartnem
tradicionalna prireditev Brda in Vino. Od tu
brezplačen prevoz do Nebla.
Legenda
P Parkirišče
OC Štaloni, Dobrovo

Prireditev Brda in Vino
(brezplačen povratni prevoz)
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Na skrajnem zahodu Slovenije, ugnezden med Alpami in
Jadranskim morjem, kjer se razgledi odpirajo proti
Benetkam in Dolomitom, se razkriva čisto drugačen,
čarobni svet Brd. Edinstvenih in samosvojih, bogatih,
pisanih, živahnih in polnih življenja v vseh letnih časih.
492 km
| Vienna-Nova Gorica |

AUS

OKUŠAJ
ZDRAVO

Grajska cesta 10, 5212 Dobrovo
T: +386 (0)5 395 95 94
T: +386 (0)5 395 95 95
E: tic@obcina-brda.si
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141 km
| Ljubljana-Nova Gorica |

BRDA

146 km
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| Zagreb-Nova Gorica |
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utrip življenja v Brdih
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