IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV

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

Prijeten dan boste pričeli v središču Zavrha, kjer se nahaja generalu Maistru posvečen
17 m visok razgledni stolp, na katerega se
povzpnete in zazrete v lepote Slovenskih
goric.
Nasproti stolpa se bohoti Štupičeva vila, v
kateri je pri družini Štupica nekajkrat
počitnikoval general Rudolf Maister. V
danes obnovljeni vili, vas bo pozdravil in se
med vami sprehodil sam general. Izvedeli boste zgodbo o
njegovem prijateljevanju z dekletom Katrco, kateri je namenil
več pesmi. V njegov spomin je v vili tudi na ogled urejena
muzejska zbirka.
Polni novega znanja o generalu Maistru se boste lahko udeležili
likovne

delavnice

na

temo

»Zavrh

v

spomin

Rudolfa

Maistra«. S sliko se bo vredno potruditi, saj avtorja najlepše
slike čaka privlačna nagrada.

Nato se pridružite množici ljudi pod Maistrovim stolpom,
kjer se bodo stojnice šibile pod težo domačih dobrot: vino,
domači sokovi in sadje, gibanice, domač kruh, meso iz
»kible«, odojek iz krušne peči…
Dobro okrepčani se vkrcate na
vlakec, kateri vas bo najprej
popeljal do Viničarije Kranvogl,
katera je danes preurejena v
kmečki muzej. Ogledali si boste
klet iz leta 1860, etnološko zbirko
vinogradniških pripomočkov, orodja in tudi starodobnih avtomobilov.
Z vlakcem boste nato nadaljevali vožnjo do lovskega doma LD Voličina, kjer bo na ogled
postavljena zanimiva lovska razstava. Okrepčali pa se boste z lovskim golažem.
Vrnitev k stolpu, kjer se udeležite trgatve potomke najstarejše vinske trte na svetu.
Prikazali vam bodo postopek trgatve, kot so ga naši predniki opravljali pred desetletji.
Vse od stiskanja grozdja z bosimi nogami v čebru, do prešanja. Sledil bo veseli del
prireditve ob zvokih ansambla, tamburaškega orkestra in domače folklorne skupine.

Ob dogovorjeni uri boste polni novih in prijetnih doživetij iz Slovenskih goric, krenili
proti domu.

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

