IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV

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

Prihod v vasico Zavrh, katera je poznana po generalu
Rudolfu Maistru, saj je svoj čas počitnikoval prav tukaj v
Štupičevi vili, pri družini Štupič. V danes obnovljeni vili, vas
bo ob prihodu 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.
Po čudovit razgled na okoliške kraje, se
povzpnete na stolp Rudolfa Maistra, ki
stoji ob vili in za katerega načrt je
pripravil njegov sin.
Tik ob vili nato obiščete vinotoč VINO VITIS, od koder
boste iz letnega vrta občudovali rast mladega vinograda in
razgled na sončne Slovenske gorice. Privoščili si boste pristno
štajersko vino in okusili domače lokalne
dobrote.

Preden zapustite Zavrh, vas sprejmejo še na Viničariji Kranvogl, katera je danes
preurejena v kmečki muzej. Ogledali si
boste klet iz leta 1860, etnološko
zbirko vinogradniških pripomočkov,
orodja in tudi starinskih avtomobilov.

Dobro razpoloženi nadaljujete pot v idiličen, očarljiv, na prvi pogled
pravljičen kraj - Sveti Andraž. Ime nosi po zavetniku župnijske
cerkve Svetem Andražu. Ogled cerkve z zgodbo o njeni zgodovini.
Prijetno popoldne boste preživeli na Hrgovi domačiji, kjer se nahaja
stara cimprana kmečka hiša, katera je sedaj urejena v etno muzej.
Na prijeten in sproščujoč način, vam bodo predstavili življenje ljudi te domačije iz
začetkov prejšnjega stoletja. Tudi sami se boste vrnili v takratni čas, saj se boste
preizkusili v skupinskem delu »ličkanju koruze«, ob tem pa se šalili, peli in pogovarjali. Če
boste pridni, vas bo pod kupom
koruze čakalo presenečenje. Vaše
prijetno druženje, se polno lepih
vtisov,
zaključi
v
poznih
popoldanskih urah.

Slike so simbolične!

Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine!

Lepo vabljeni!

