IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV NA

Preživite dan med prijaznimi, delovnimi ljudmi,
spoznajte bogato izročilo starih navad in običajev,
okusite odlično slovenskogoriško kulinariko,…

Vaše prijetno druženje se prične na Sv. Ani, z obiskom
zeliščnega parka družine Kolarič. Sprehodili se boste po
urejeni sprehajalni potki skozi park, vendar rastlin ne boste
nabirali, temveč jih boste spoznavali. Vsi poznamo pregovor
»Za vsako bolezen rož´ca raste« in kot boste videli in slišali
na domačiji Kolarič, je temu res tako. Na posesti se nahaja
tudi »zemljanka«, hišica, skrita v grič in obdana z zemljo, v
kateri je družina uredila t.i. čajnico. V tej zeliščni zemljanki
vam bodo predstavili nabrana zelišča in pripravke iz njih,
njihov pomen, značilnosti in uporabo (čaji, sirupi, mazila…).
Seznanili vas bodo tudi s postopki nabiranja in sušenja zelišč, kasneje
pa si privoščite še sveže pripravljen zeliščni čaj.
Naslednji postanek bo v središču Sv. Ane, kjer naredite krajši
sprehod po kraju z ogledom cerkve Svete Ane, ki je najpomembnejši
sakralni objekt v kraju in katere notranjost krasijo trije oltarji.
Ob dogovorjeni uri nadaljujete pot na
Grafonževo domačijo v Zgornji Ščavnici, ki
je prenovljena kmečka hiša iz leta 1841 in je danes kulturni
spomenik. Veseli domačini vas bodo pričakali z dobrodošlico in
vas popeljali po domačiji z ogledom objektov: lenišnice,
čebelnjaka z dunajskimi panji, preše in žitnice, toplarja ter
starih kmečkih strojev. Da boste lažje doživeli in spoznali življenje ljudi nekoč, se boste
pomerili v tekmovanju sestavljanja »lojtrnatega voza« in v metanju koruze.

Dobro razpoloženi nadaljujete pot naprej po slovenskih goricah, v vasico Zavrh. Čas
boste namenili očarljivi stari zidanici, pod katero je obokana vinska klet. Tukaj hranijo
zakladnico buteljčnih vin, katerih postopek pridelovanja vam bodo predstavili in ponudili
za pokušino. Sledi še okrepčilo s pravo slovenjegoriško malico.

Ker je Zavrh močno povezan z velikim slovencem Rudolfom
Maistrom, nikakor ne morete mimo razglednega stolpa, ki je bil
postavljen prav v njegov spomin. Vzpon na stolp iz katerega se
razprostira čudovit pogled na okolico in okoliške kraje.
Ob stolpu stoji Štupičeva vila, v kateri je svoj čas počitnikoval prav
Rudolf Maister. V danes obnovljeni vili, vas bo
ob prihodu nagovoril in se sprehodil med
nami sam general. Izvedeli boste zgodbo o njegovem življenju
na Zavrhu in prijateljevanju z dekletom Katrco, kateri je
posvetil več pesmi. Tukaj si ogledate tudi njegovo obnovljeno
muzejsko zbirko.
Da bi spoznali bivališča ljudi v Slovenskih goricah nekoč, bodo za to poskrbeli domačini,
saj vam bodo predstavili in vas seznanili z izdelavo prave
cimprače oz. hiše, ki so jih kmetje na tem območju gradili iz
naravnih materialov. Sami boste lahko izdelali modelček takšne
cimprače, katero boste lahko odnesli domov in jo uporabili kot
ptičjo hišo. V poznih popoldanskih urah slovo od Slovenskih goric
ter vrnitev domov.

Slike so simbolične!
Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine!

Lepo vabljeni!

