VINSKI HRAMI 2011 - PROGRAM
Datum

Kraj

petek
11.11.11

Slap

Dogajanje
Od 18. ure dalje ste vabljeni na martinovanje na izletniško kmetijo Majerija, Slap pri Vipavi. Za
martinovo pojedino vam bodo pripravili 6 izvrstnih jedi, degustacija mladega roseja iz vinske kleti
Štokelj. Vabljeni v prijetno domačo družbo!
Informacije in rezervacije: 041 405 903 ali e-pošta: info@majerija.si

petek
11.11.11 in sobota
12.11.11

Vipava

Martinovanje v Restavraciji Vipavski hram bo potekalo dva dni. Od 18.00 ure dalje se boste lahko
poveselili in zaplesali ob domači glasbi v živo. Za vas so pripravili bogat martinov menu.
Informacije in rezervacije: 040 238 724 (Jernej), 040 438 307 (Borut) ali e-pošta:
vipavskihram@gmail.com

petek 11.11.11 in
sobota 12.11.11

Lokavec

sobota 12.11.11

Lozice

Martinovanje na Kmetiji Černigoj pri Lovrinčkovih
Kmetija Černigoj, Lokavec 76 b, 5270 Ajdovščina
Informacije in rezervacije: 040/239-189 (Jože), 040/217-192 (Dragica) ali e-pošta:
kmetija.cernigoj@gmail.com

V večernih urah vas društvo Zdravljica iz Lozic vabi na tradicionalno martinovanje. Po kulturnem
programu sledi degustacija loziških vin in ples z glasbo v živo.
Informacije: e-pošta: ana.lipovz@siol.net

petek, 11.11.11,
sobota 12.11.11 in
nedelja
13.11.11

Brje

Martinovanje na Brjah
Društvo vinarjev in vinogradnikov Brje na Vipavskem vas vabi na tradicionalno martinovanje pod
velikim šotorom.
petek, 11. november
Pokušina mladih vin brejskih vinarjev, domači štruklji in kostanj.
Večer dalmatinske glasbe. Ob 20. uri nastop klape Vela Luka s Korčule z gosti.
(Vstopnina 5 €, predprodaja vstopnic TIC Ajdovščina)

sobota, 12. november
Pokušina mladih vin brejskih vinarjev, domači štruklji in kostanj.
Večerna zabava z glasbeno skupino Kingston in DJ Lovrom.
(Vstopnina 3 €)

nedelja, 13. november
Ob 10. uri – Pohod po oljčni poti Simona Gregorčiča (Branik kulturni dom – Brje –
Branik). Postanek pohodnikov na Brjah (v šotoru). Približno tri ure hoje.
– Furman v spremstvu Sv. Martina pobira mošt po brejskih hramih za
popoldanski blagoslov (krst) vina.
Ob 12. uri – Odprtje kmečke tržnice – predstavitev in prodaja pridelkov in izdelkov sadjarjev
(predstavitev različnih sort kakijev), medičarjev, sirarjev, oljkarjev, zeliščarjev, ekoloških kmetij, suhe
robe in domačega kruha. (TIC Ajdovščina)
Popoldan – prodajna razstava dobrot brejskih kmetij (sekcija brejskih žena),
domači štruklji, kostanj, degustacija vin in predstavitev brejskih vinarjev.
– podelitev listin odličnosti za najboljše ocenjena brejska vina
– prerez letnika 2010
– predstavitev blagovne znamke vipavskega sadja Sončno – sočno,
– obisk vinske kraljice,
– nastop plesne skupine ADC.
Ob 16. uri Blagoslov vina s kulturnim programom in Oktetom Castrum
Ob 17. uri zabava s skupino Ne me jugat (Vstop prost!)
Informacije: 040/620-866 (Borut), e-pošta: koron@siol.net

Člani Vinarsko turističnega društva Vrhpolje pri Vipavi bodo tudi letos odprli svoje hrame v programu
od martina do božiča.
Tradicionalno martinovanje v Vrhpolju
sobota, 12. november
Ob 15. uri blagoslov vina pred cerkvijo ob štirni, s kratkim kulturnim programom. Sodeluje domača
pihalna godba Vrhpolje, prikaz prevoza vina s konjsko vprego.
Sledi obisk osmih hramov vinarjev:
- Mežnarjeva kmetija, Vrhpolje 26, tel.: 05 36 65 453, 041 363 026
- Kmetija Žvokelj, Vrhpolje 7, tel.: 05 36 65 658, 041 320 921
- Vina Krapež, Vrhpolje 95, tel.: 05 36 87 110, 040 219 500
- Kmetija Tomažič, Vrhpolje 77, tel.: 05 36 65 318, 041 707 534
- Nafa, Vrhpolje 1, mobi: 031 308 473
- Vina Monvi, Duplje 31, tel.:05 36 85 130, 041 670 368
- Vino Organist, Vrhpolje 8, tel.: 031 425 154
- Družina Nusdorfer, Duplje 1/a, mobi: 041 485 056
V vsakem hramu degustacija vin in postrežba z dobrotami kmetije.
Novost v letošnjem letu je degustacija stekleničenih vin članov društva v novih prostorih društva, ob
gasilskem domu.
sobota 12. november, od 17 do 21 ure in nedelja, 13. november, od 11 do 17 ure vodena
degustacija stekleničenih vin članov društva.
Za obisk hramov je vstopnina kozarec za degustacijo.
Za skupine je zaželena predhodna najava g. Tomažiču na: 041 707 534
Informacije o prireditvi: 041 707 534 (Branko) in 040 219 500 (Martin)

sobota 12.11.11 in
nedelja 13.11.11

Vrhpolje
in
Duplje

petek, 25.11.11

Vipava

Ob 19. uri v Vinoteki Vipava »Vinski večer z mladimi vini«
Informacije in rezervacije: 05 368 70 41, 051 215 226 ali e-pošta: tic.vipava@siol.net

od sobote 19. 11. do
ponedeljka
5.12.11

VIPAVA

KID Teodozij vas vabi v Rimsko taverno »Pri Mrzli reki«, ki bo za ljubitelje domače glasbe,
vrhunske kapljice, vipavskih dobrot in dobre družbe odprta ob koncih tedna (petek, sobota in nedelja).
Vabljeni v pravo rimsko taverno na glavni trg v Vipavi!
Informacije: e-pošta: info@teodozij.si

sobota
3.12.11

Planina

Od 14. ure do 20. ure bodo za vas vrata svojih hramov odprli:
- Posestvo Štokelj, Planina 9, mobi.: 041/ 483 777, info@stokelj.si
- Domačija Božič, Planina 32, tel.: 05 364 25 29
- Vinogradništvo in vinarstvo Pipan, Planina 62, mobi.: 041 810 398
- Kmetija Ferjančič, Planina 73, mobi.: 041 834 013, peter.ferjancic@siol.net
- Hram Franja Marca , Planina 77, tel.: 05 36 42 838
- Kmetija Martina Marca, Planina 82, tel.: 05 36 42 585
- Fortunatov hram , Planina 96, tel.: 05 36 80 400
- Guerila, Planina 111, mobi.: 041 616 091, guerila@petric.si
Degustacijski kozarec boste lahko kupili v stari šoli pri cerkvi. Za pogostitev obiskovalcev bo
poskrbljeno. Večje skupine naprošamo za predhodno najavo.

OSMICE
od petka
11. 11. 11
do nedelje
20.11.11

Gradišče Osmica na Kmetiji Ferjančič
pri Vipavi Kmetija Ferjančič, Gradišče pri Vipavi 11, 5271 Vipava
Informacije in rezervacije: 031 892 585 ali e-pošta: osmica.ferjancic@gmail.com
(petek, sobota glasba v živo)

od petka 9.12.11
do nedelje
18.12.11

Lokavec

Osmica na kmetiji Černigoj pri Lovrinčkovih
Kmetija Černigoj, Lokavec 76 b, 5270 Ajdovščina
Na osmici bodo nudili kmečki krožnik (klobase, prata, zelje, repa in krompir), joto, hladne narezke,
orehove štruklje in domače vino.
Informacije in rezervacije: 040/239-189 (Jože), 040/217-192 (Dragica) ali e-pošta:
kmetija.cernigoj@gmail.com

VINOTOČ
pet. in sob. v
novembru in
decembru

Lokavec

Vinotoč na Kmetiji Černigoj pri Lovrinčkovih
Kmetija Černigoj, Lokavec 76 b, 5270 Ajdovščina
Informacije in rezervacije: 040/239-189 (Jože), 040/217-192 (Dragica) ali e-pošta:
kmetija.cernigoj@gmail.com
(prosijo za najavo skupin)

