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Oglasna prilogaOglasna priloga

namig za premik

Sedem predlogov za novembrski izlet

Kamor koli jo boste mahnili v prihodnjih

dneh, skorajda povsod bo dogajanje v zna-

menju poklona letini, pokušnji jesenskih

dobrot in martinovo obarvanih dogodkov.

Med srčnimi ljudmi, ob deviške m

oljčnem olju in vrhunskimi vini

Če vas bo pot v prihodnjih dneh pot za-

nesla v osrčje slovenske Istre, potem se

odpravite na ogled umirjenih vasic

Šmarje pri Kopru in Sveta Marija. Poleg

lepe narave, miru in prijaznih domači-

nov vas bo navdušil ogled vinogradniš-

ko - oljkarske kmetije Ludvika Nazarija

Glavine, ki na skoraj 24 hektarjih vino-

gradov in 5 hektarjih oljčnikov piše

zgodbo o vrhunskih vinih in šm a rs ke m

oljčnem olju, ki se tržijo pod blagovno

znamko Santomas. Med vodenim ogle-

dom vam bo gospodar oljarne in vinske

kleti, zgrajene iz pristnega istrskega

plavega kamna, pojasnil, da njegova fi-

lozofija temelji na spoštovanju tradicije

in istrske kulturne dediščine ter pošt e-

nosti v odnosu med kmetijstvom in

okoljem. Izvedeli boste, da se je uspeš-

na zgodba pravzaprav začela pisati v

majhni zeleni hišici, ki jo je obdajalo

zgolj nekaj trt in oljk. Danes se že še sta

generacija vinogradnikov ponaša z vi-

nogradi na šestih različnih lokacijah in

oljčnimi nasadi. V tem času je tam še

posebno živahno tudi zaradi delovanja

ene najbolj znanih istrskih torkelj, kjer

boste v družbi istrskih oljarjev zagotovo

izvedeli veliko novega.

Kjer pometa burja

Zaradi gostoljubja, odlične kulinarike ter

pestre ponudbe vinarstva in pivovarstva

je obisk Vipavske doline vselej prava izbi-

ra, še posebno privlačno pa je tam prav

jeseni, ko se narava odene v najlepše

barve. Če vas navdušuje okušanje vinske

kapljice in stavite na naravno, potem vas

bo navdušilo posestvo Guerila. Biodina-

mična vinogradniška kmetija na Planini

pri Ajdovščini šteje 16 hektarjev vinogra-

dov, v prihodnje bo njen gospodar Zma-

go Petrič zasadil še štiri hektare. »Naša

klet je stara tri leta in je na stežaj odprta

za pokušnje vina, konference, krepitve ti-

ma, razne dogodke ter goste, ki radi po-

sedijo na soncu in radi spijejo kozarček

vina. Proizvodnja vin je od leta 2008 eko-

lo ška, 3 leta kasneje smo dobili ekološki

certifikat, se posvetili biodinamičnim na-

čelom in 2014 pridobili biodinamični cer-

tifikat. To trg zelo spoštuje, zato vina pro-

dajamo skorajda po celem svetu. Pridela-

na so brez pesticidov, umetnih gnojil,

kvasovk in encimov, « vam bo med ogle-

dom vinske kleti, apartmajev in terasas-

tih vinogradov, obarvanih v jesenske bar-

ve, razložil gospod Petrič, ki je še posebej

ponosen na svoji vini zelen in pinela.

Poklon 125. letnici delovanja

Nedaleč stran od Planine nad Ajdovšč i-

no v goste vabi vinska klet Vipava 1894,

kjer so novi lastniki pred dvema letoma

začeli pisati novo ero. Usodo kleti je

skupaj z avstrijsko – slovensko ekipo in

350 vinogradnikov v roke prevzel vinar

Hannes Sabathi iz avstrijske Šta j e rs ke.

Poleg ogleda vinske kleti, ki letos praz-

nuje 125 let svojega delovanja, in pokuš-

nje vinske kapljice, si lahko v kleti

omislite tudi okusno kosilo ali večerjo.

»V načrtih imamo prenovo restavracije,

ra zmišljamo tudi o gradnji mini hotela

in glampinga, saj želimo v prihodnje

dopolniti svojo ponudbo, « vam bo zau-

pal direktor kleti Jakob Blaschitz. Prija-

zen in gostoljuben možakar je rodni

Beljak pred dvema letoma zamenjal za

Vipavo, kjer biva vsaj štiri dni tedensko,

potem se vrne k družini. Veseli ga, da

so ga Vipavci tako zelo gostoljubno

sprejeli, zato že nestrpno pričakuje 17.

november, ko bodo v čast 125. obletnici

kleti priredili veliko martinovanje z Mo-

drijani. Vstop bo prost, pričakujejo pa

vas od 16. ure dalje.

Martinovanje ob morju

Tako kot vsako leto, bo tudi letos med

najbolj živahnimi dežela refoška in prve

vinske fontane v Sloveniji – Ma re z i ge.

Med 8. in 10. novembrom bo tam poteka-

la tradicionalna Martinja. V ospredju bo-

do pokušnje vin istrskih vinarjev in do-

mače kulinarike. V petek, 8. novembra,
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Pe špot med Fieso in PiranomF Jaka Ivančič

V objemu zlatih gričev F Arhiv vinske kleti Zlati grič

bosta na koprskem stadionu Bonifika

občinstvo zabavali skupini Mambo Kings

in Tequila, v soboto, 9. novembra, Luka

Basi in skupina Gedore, v nedeljo, 10. no-

vembra, pa bodo obiskovalci lahko uži-

vali ob zvokih klap Capris, Solinar in Se-

mikantà. Zelo veselo bo v Vinakoper,

največji vinski kleti v našem delu Istre,

kjer bodo v petek, 8. novembra, obisko-

valcem na voljo vodeni ogledi vinske

kleti in degustacije, Afterwork party in

martinova degustacija z razglasitvijo

vinskih botrov, kronanjem nove vinske

kraljice slovenske Istre in kulinaričnim

razvajanjem. Istega dne bodo pokušino

mladega vina in »kostanjado« pripravili

na Gažonu, dan kasneje, 9. novembra, pa

se lahko udeležite martinovanja in mar-

tinovega pohoda v Sečovljah. V Izoli bo

živahno 10. novembra, ko se bodo pred-

stavili pridelovalci lokalnih vin.

Morski hedonizem za pohodnike

Za vse, ki vas vinska kapljica ne zanima

in raje prisegate na aktivno preživl j a n j e

prostega časa, bodo kot naročene tri no-

ve krožne poti ob morju. Osemindvajset

kilometrov dolga slikovita trasa pohod-

nikom nudi spoznavanje najlepših de-

lov Portoroža, Pirana, Seče in Strunjana

ter ponuja čudovite razglede na soline,

n a jv i šji flišni klif na Jadranu, Mesečev

zaliv in druge naravne lepote. »Pot vodi

po gozdnih poteh, skozi srednjeveški Pi-

ran, krajinski park Strunjan, po poti

nekdanje ozkotirne železnice Parenza-

ne, mimo fieškega jezera in impozan-

tnih skulptur Forma vive. Izhodišče

vseh treh poti je v Portorožu, nato pa se

lahko pohodniki odpravijo v smeri Pira-

na, Strunjana ali Seče. Dolžine krožnih

poti so sedem, devet in dvanajst kilo-

metrov, vsak krog pa je mogoče preho-

diti v dveh do treh urah. Poti so primer-

ne za družine z otroki in rekreativce, «

sporočajo iz Turističnega združenja Por-

to rož in dodajajo, da je zemljevid poti

na voljo v turističnih informativnih

centrih v Portorožu, Piranu in Padni ter

na spletni strani www.portoroz.si.

Pestro na severovzhodu držav e

Martinovo dogajanje v občini Dobrovnik

se bo v soboto, 9. novembra ob 11. uri za-

čelo s snetjem klopotca ob Cimprači

Dr uštva vinogradnikov Strehovci. Sledila

bo pokušnja mladega vina, ob 18. uri pa

se bo prireditev nadaljevala v vaško - ga-

silskem domu v Strehovcih. Rdeča nit

bodo krst mošta, martinova večerja in

martinov ples. Naslednji dan, v nedeljo,

10. novembra, bodo organizatorji dogod-

ka ob 13. uri najprej izrekli pozdrav dobri

letini. Pokušnja novega vina bo potekala

pri potomki najstarejše trte na Popovem

bregu, ob 14. uri pa bo sledil kulturni pro-

gram v kulturnem domu v Dobrovniku.

Nastopili bodo pevski zbor Dalárda iz Za-

lakarosa, pevci Dobronaki Nótázók inci-

trarji DOŠ Dobrovnik. Dogajanje bodo po-

pestrili še s krstom mošta ter družab n i m

popoldnevom ob dobri hrani, novem vi-

nu in veseli glasbi.

V objemu zlatih gričev

Jesenski izlet bo nepozaben tudi, če ga

boste preživeli v osrčju Škalc nad Slo-

venskimi Konjicami, kjer je med čudovi-

te griče, prekrite z vinogradi, ujeta Vin-

ska klet Zlati grič. Ponaša se z najnovej-

šo tehnologijo, njena posebnost pa je

vsekakor umeščenost v krajino. Objekt,

ki obsega 3.500 kvadratnih metrov, je

ume ščen pod zemljo. Iz strehe vinske

kleti se pogled usmeri preko gričev na

vino gradniški dvorec, ki velja za kultur-

ni spomenik iz 15. stoletja in se ponaša s

tremi čudovitimi apartmaji. Gostitelji

ponujajo tako ogled vinske kleti z de-

gustacijo, kot tudi igranje golfa na deve-

tih luknjah, bivanje v apartmajih, odlič-

no kulinariko v Gostilni Grič ter vodene

oglede Slovenskih Konjic in Žičke kartu-

zije, enega najlepših kulturnih spomeni-

kov v tem delu Slovenije. ×

Martinovanje v IzoliF Jaka Ivančič

Dogajanje v Dobrovniku bo v znamenju

vina. F iSto ck

Klet bodo 17. novembra obiskali

Mo drijani.

Jesensko vzdušje posestva Guerila

Zelena idila posestva Santomas

V teh dneh, ko je narava

odeta v jesenske barve, zna

biti raziskovanje pokrajine

še posebej nepozabno. Za

vas smo izbrali sedem

namigov za odkrivanje

pisanih kotičkov naše

d ežele, kjer bo v času

martinovanj še bolj veselo,

okusno in aktivno.

Osemindvajset kilometrov

dolga slikovita trasa

pohodnikom nudi

spoznavanje najlepših delov

Por toroža, Pirana, Seče in

Str unjana.


