Po poteh umetnostne zgodovine
Vipavske doline
Podnanos – ogled vasi Podnanos (od 10.00 – 11.30 ure)
Prihod v Podnanos. Tu vas bo sprejel lokalni turistični vodnik, ki
vam bo predstavil in vas vodil skozi vas Št. Vid (Šembid) ali v
sedanjem času bolje poznanem kot Podnanos.
Podnanos slovi po osebah, ki so živele in ustvarjale v tej prelepi
primorski vasici. Podnanos oz. Šembid se ponaša z izjemno
zgodbo o Zdravljici, slovenski državni himni. Kraj je bil zelo
privlačen za snemanje igranih filmskih predstav, najbolj znamenito je snemanje filma Tistega
lepega dne.

Gradišče pri Vipavi – ogled vasi Gradišče pri Vipavi (od 11.45 – 12.45 ure)
Gradišče pri Vipavi je lepa primorska vasica, ki leži pod strmim
pobočjem Nanoške planote v zgornji Vipavski dolini.
V tej prelepi vasici si bomo ogledali kapelice Križevega pota.
Pobudo za nastanek Križevega pota je dal vipavski dekan g.
Jurij Grabrijan.

Čas za kosilo na turistični kmetiji ali okoliški prijetni gostilni (od 13.00 do 15.00 ure).

Slap – ogled vasi Slap (od 15.15 do 16.15 ure)
Slap je gručasto naselje z bogatimi portali, vodnjaki, tlaki in ostalimi
kamnoseškimi deli. Tu najdemo cerkev, posvečeno sv. Matiji, ki je bila
obnovljena in posvečena leta 1702.
Poleg cerkve stoji na južni strani grad, ki nosi na vhodnih vratih letnico
1720. Domačini so še posebej ponosni na to, da je bila na Slapu v času
Kranjske dežele prva slovenska vinarska in sadjarska šola. Nahajala se
je na posestvu, ki ga je tedanji lastnik grof Karol Lanthieri brezplačno
odstopil deželi.

Lože – ogled gradu Lože (od 16.30 do 17.00 ure)
Na manjši vzpetini nad vasjo Lože pri Vipavi naj bi grofje
Arco v 13. stoletju postavili domnevno štiristolpni grad
Lože (Leitenburg), ki so ga upravljali vitezi Leitenburgi.
Morda je na tem mestu res stal srednjeveški dvor, ki so
ga grofje Rabatta v začetku 17. stoletja temeljito prezidali
in od takrat izvira njegova današnja podoba, eno do
enoinpolnadstropne baročne stavbe razgibanega tlorisa z
dvema četverokotnima vogalnima stolpičema ob glavnem pročelju, pred katerim so še ostanki
nekoč imenitnega grajskega parka in stopnišča, ki je vodil vanj.

Goče – ogled vasi Goče (od 17.15 do 18.00 ure)
Goče so bile prvič omenjene v 14. stoletju. Sredi naselja leži na
dvignjenem platoju znamenita cerkev sv. Andreja iz 17. stoletja.
Ob poti, ki povezuje cerkev s pokopališčem so postavljeni štirje
kamniti oltarji. V oltarnih nišah so reliefne upodobitve prizorov
križevega pota. Vaško pokopališče krasita zelo lep vhod in
kapela Božjega groba. Pomembni razpoznavni znaki vasi, ki so
povezani tudi z njenim razcvetom so trte, vino in kleti.

Prijetno druženje se lahko zaključi na izbrani vinogradniški kmetiji v bližini Goč ali na
Gočah (od 18.00 ure dalje).

CENIK:
- celodnevno lokalno turistično vodenje in spremljanje lokalnega turističnega
vodnika do posameznih turističnih točk pri min. 40 osebah je 3,30 €/osebo, v ceno
je vključen 20% DDV
-

kosilo na izletniški kmetiji je od 9,00 €/dalje ali v restavraciji Vipavski hram v
Vipavi je 12,00 €/osebo (vključuje pa: govejo juho ali joto, svinjsko pečenko v
naravni omaki, gratiniran puran s pršutom in nanoškim sirom, pečen kletarjev
krompir, zelenjavno prilogo ter orehove štruklje s karamelo)

-

degustacija 5 vin s kruhom na izbrani vinogradniški kmetiji je 6,00 €/osebo, 9,00
€/osebo pa z narezkom

