IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV

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

Prijetno druženje pričnete v vasici Voličina, katera se ponaša s čudovito
cerkvijo sv. Ruperta. Ob prihodu ogled cerkve s
seznanitvijo njene zgodovine. Po
legendi bi naj na kraju sedanje
cerkve stala kapela iz 11. stoletja,
imenovana »Marija v trnju«.
Okrog cerkve pa se nahajajo učni vrtovi, kateri so namenjeni izobraževanju,
medgeneracijskemu druženju, rekreaciji
ali počitku na klopci. Sprejme VAS
domačinka Marija, ki vam na zanimiv in
poučen način predstavi pomen zelišč,
grmovnic, sadnih dreves,… katere vas s
svojimi cvetovi, vonjem, plodovi nagovorijo
ter povežejo z naravo.
Dobro razpoloženi nadaljujete pot v sosednjo vasico Zavrh, kamor je svoj čas zahajal
sam general Rudolf Maister.
Najprej obiščete vinotoč VINO VITIS,
od koder boste iz
letnega vrta
občudovali rast
mladega
vinograda. Ob razgledu na sončne Slovenske gorice, se boste
okrepčali s pravo domačo malico.

Dobro okrepčani se odpravite po čudovit razgled na okoliške kraje,
povzpnete na stolp Rudolfa Maistra, ki stoji ob vili in za katerega
načrt je pripravil njegov sin.
Ob stolpu stoji obnovljena Štupičeva vila, v kateri je svoj čas pri
družini Štupič počitnikoval general Rudolf.
Obisk vile, v kateri vas bo nagovoril in se
sprehodil med vami sam general Rudolf Maister.
Izvedeli boste zgodbo o njegovem življenju na Zavrhu in
prijateljevanju z dekletom Katrco, kateri je posvetil več pesmi.
Tukaj je tudi obnovljena njegova muzejska zbirka, katero si
ogledate.
Dan zaključite pri očarljivi stari zidanici, pod katero je obokana vinska klet. Tukaj
hranijo zakladnico buteljčnih vin, katerih postopek pridelovanja vam bodo tudi
predstavili.
Del zidanice je krušna peč, v kateri
boste spekli pravi Završki kruh.
Sodelovali boste pri celotnem
postopku peke kruha, od priprave
testa do peke v krušni peči ter rokovanja kruha. Vmes boste imeli tudi čas za
samostojno uživanje v čudoviti
okolici. Spečen slastno dišeč kruh
boste nato okusili ob degustaciji
domačih vin in namazov. Da pa vam
bo še lepše in prijetneje, vam bo
domačin zaigral na harmoniko. Vaše
druženje se zaključi v poznih popoldanskih urah.

Slike so simbolične!

Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine!

Lepo vabljeni!

