IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV NA

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

Prihod v vasico Zavrh, kamor je svoj čas zahajal sam general Rudolf Maister.
Prijeten dan boste pričeli na Viničariji Kranvogl, katera je
danes preurejena v kmečki muzej. Za dobrodošlico vas bodo
sprejeli s šilcem »šnopsa« in vas nato popeljali na ogled kleti iz
leta 1860, etnološke zbirke vinogradniških pripomočkov, orodja
in tudi starodobnih avtomobilov.
Nato se ustavite pri Maistrovem stolpu, na katerega se povzpnete in
nato zazrete v čudovito okolico Slovenskih goric.
Sledi obisk Štupičeve vile, kjer je pri družini Štupica počitnikoval
general
Rudolf
Maister.
V
danes
obnovljeni vili, vas bo ob prihodu nagovoril
in se sprehodil med vami sam general.
Izvedeli boste zgodbo o njegovem
prijateljevanju z dekletom Katrco, kateri je
namenil več pesmi. Tukaj si ogledate tudi njegovo muzejsko
zbirko.
Da bi spoznali bivališča ljudi v Slovenskih goricah nekoč, bodo za to
poskrbeli domačini, saj vam bodo predstavili in vas seznanili z
gradnjo prave cimprače oz. hiše, ki so jih kmetje na tem območju
gradili iz naravnih materialov. Sami boste lahko izdelali modelček
takšne cimprače, katero boste odnesli domov in jo uporabili kot
ptičjo hišico.

Tik ob vili nato 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.
Ob koncu dneva pa vas pot vodi do
očarljive stare zidanice, pod katero
je obokana vinska klet. Tukaj hranijo
zakladnico
postopek

buteljčnih
pridelovanja

vin,

katerih

vam

tudi

predstavijo.
Del zidanice je tudi 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!

