V. izlet za Brice: 15. 3. 2014
Peti izlet bomo začeli na Dobrovem, zbrali se bomo pri spomeniku Alojza Gradnika ob
gradu. Pot nas bo peljala v Krasno, točneje na Furlanšče, kjer si bomo ogledali v celoti
ohranjeno domačijo briškega kolona. Zunanjost in notranjost te hiše nas bosta popeljali
nazaj v čase, ko so v naših krajih gospodovali grofje. V vaškem domu v Višnjeviku nas bodo
nato pričakali različni briški oljkarji, tako bomo imeli edinstveno priložnost iskati razlike
med njihovimi olji. Nato si bomo v bližini Gradnega ogledali najstarejši oljčnik pri nas in
izvedeli zakaj so Brda tako posebna oljkarska pokrajina. Ob poti do cerkve Svetega Jurija
bomo videli lep primer obnove pravega briškega podpornega zidu. Omenjena cerkev v
Gradnem si zasluži veliko pozornosti, saj njena bogata notranjost ne pusti nikogar
ravnodušnega. Za to se moramo zahvaliti mojstrom, kot sta Lojze Spacal in Zoran Mušič.
Kmalu za tem nam bo Aleš Kristančič – Kristalvin ob kozarčku razkril, zakaj je prav
Višnjevik rojstni kraj rebule. Malce drugačno kosilo si bomo privoščili v gostilni
Peperoncino, saj v njihovem jedilniku najdemo res nenavadne jedi. Po kosilu nam bo
predstavljena notranjost hotela Hotel-Casino Venko, kjer nam bodo predstavili hotelske
sobe, restavracijo, konferenčno dvorano in igralni salon. Pot bomo nadaljevali do Biljane,
kjer bomo raziskali zanimivosti cerkve Svetega Mihaela, povzpeli pa se bomo tudi na 35
metrov visok zvonik, katerega je snoval in dogradil nepismen, a izredno brihten briški
zidarski mojster Valentin Vuga. Za konec si bomo v Biljani ogledali še obnovljen dvorec
Dorišče, ki skriva eno največjih in najstarejših obokanih kleti v Brdih, danes pa v njej zorijo
predvsem penine. Da, na naši zadnji degustaciji ta dan bomo okušali penine Bjana.
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: 45,00€
V ceno je vključen prevoz, kosilo, degustacije, organizacija ter vodenje izleta. Pijačo med
kosilom se doplača.
Prijave na izlet zbiram do vključno 9. 3. 2014 na e-mail: peter.marinic@hotmail.com ali
na GSM: 051-310-413.
Pohitite, število mest je omejeno.
Časovni potek izleta:
Dobrovo 10.00
Furlanšče (domačija briškega kolona) 10.15 - 10.45
Višnjevik (primerjalna degustacija oljčnih olj) 11.00 - 11.30
Gradno (najstarejši oljčnik, cerkev Svetega Jurija) 11.30 - 12.00
Višnjevik (degustacija Kristalvin) 12.00 - 13.00
Neblo (kosilo Peperoncino) 13.15 - 15.15
Neblo (Hotel-Casino Venko) 15.20 - 15.40
Biljana (cerkev Svetega Mihaela, zvonik) 15.50 - 16.30
Biljana (dvorec Dorišče, degustacija Bjana) 16.30 - 18.30
Dobrovo 18.35

V gostilni Peperoncino nam bodo pripravili:
- divjačinsko pašteto,
- domače rezance s pestom iz pistacij in suhim paradižnikom,
- kračo iberskega prašička z dimljenim pirejem in
- lešnikovo sestavljenko z domačim medom.

