VEREIN „ÖSTERREICHISCH-SLOWENISCHE FREUNDSCHAFT“
DRUŠTVO „AVSTRIJSKO-SLOVENSKO PRIJATELJSTVO“
Brucknerstrasse 5, 8010 Graz
IZLET: GRADEC– MARIBOR – LJUBLJANA – BELA KRAJINA
(Dolenjsko)

Sobota, 12. septembra 2009
Dragi prijatelji, dragi člani!
Pridite z nami na Dolenjsko!
Reka Kolpa, bele narodne noše, velikonočne pisanice, bogato plesno in pripovedno
izročilo ter ljudske šege. Deželica neokrnjene narave, kulinaričnih posebnosti, ki ji
dajejo pečat cerkvice, kamnite hiše, zidanice, vinogradi, kozolci, breze, steljniki, številne
jame, vrtače in pa gostoljubni ljudje - Belokranjci.

Program:
Naš postanek bo v Pustem Gradcu, kjer si bomo ogledali žago venecijanko in Klepčev mlin,
kjer še danes meljejo moko tako, kot so jo včasih. Malo stran je vas Veliki Nerajec, ki je bila
dobitnica posebnega priznanja na tekmovanju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in
obnovo vasi 2000. Domačini nam bodo razkazali 200 let staro hišo. Veliki Nerajec je tudi ena
od vstopnih točk v krajinski park Lahinja, kjer domuje ptič vodomec, rastlina močvirska
kukavica in drugi. Lokalni vodnik nam bo v narečju pojasni,l zakaj je bil park razglašen za
krajinskega in zavarovan. Zapeljali se bomo do Vinice. Vinico zaznamuje mednarodni mejni
prehod in pa rojstna hiša Otona Župančiča. Ta je obnovljena, saj je leta 1888 v požaru
pogorela. Sledi vožnja do vasi Žuniči, v okolici katere živijo potomci Uskokov. V vasi je nekaj
lepih hiš stavbne dediščine tega dela Bele krajine, posebej pa se bomo ustavili v Šokčevem
dvoru, kjer je informacijski center Krajinskega parka Kolpa. Z zanimanjem bomo prisluhnili
razlagi lokalnega vodnika. Pogostili nas bodo še s kozarcem domačega in belokranjsko
pogačo .Z zanimanjem si bomo ogledali in prisluhnili razlagi o nastanku »pisanice« in
izdelkov iz lanu. Voščene okraske narišejo s posebno »pisalko«, v kateri topijo vosek nad
plamenom sveče. Zapeljali se bomo mimo Metlike do ROSALNIC. Značilnost Rosalnic je
romarski kompleks cerkva Tri fare. Tu si bomo v eni od treh cerkva ogledali več kot dvesto
petdeset let stare orgle, ki še vedno delujejo. Nadaljevali bomo do prijetne gostilne s
čudovitim razgledom na Belo krajino. V gostilni »Majs« nas bodo pogostili s poznim kosilom.
Povratek mimo Novega Mesta s prihodom domov v večernih urah.

Stroški: € 40,- , za študente € 28,- .
Odhod z avtobusom iz Gradca z HB (glavna želežniška postaja) ob 6:00h. Možnost
vstopa v Šentilju na bencinski črpalki (Tankstelle-Autobahn) ob 6.30h, v Mariboru
(Vinag) ob 7.00, v Ljubljani ob 9.00 uri.
Storitve: CENA VKLJUČUJE: prevoz s sodobnim avtobusom na opisani poti, vse oglede po programu,
vstopnino in lokalno vodenje po Krajinskem parku, vstopnino za mlin, vstopnino za ogled rojstne hiše Otona
Župančiča, prikaz tkanja lanu in izdelave pisanic, vstopnino za ogled Sokčevega dvora s prigrizkom, kosilo,
vodenje, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov in organizacijo izleta. Vodička: prof. Jelka Weldt.

Prijave takoj (zaradi rezervacije avtobusa) ali najkasneje do 7. septembra
2009 s priloženo prijavnico!
Veselimo se Vašega obiska!
Predsednica, mag. Ivanka Gruber in sodelavci!

Kulturni izlet v Belo krajino v soboto, 12. Septembra 2008 – P R I J A V A
Rad/-a bi prijavil/-a sebe in ___ oseb, skupaj ___oseb (obvezujoč) za kulturni izlet
12.septembra 2009. Odhod iz Maribora (Vinag) ob 7:00h, v Ljubljani ob 9:00h.
IME: ____________________________________________________________________
NASLOV: ________________________________________________________________
_____________, dne _________ Podpis:________________________________________
Prijave prosim najkasneje do 1. septembra na: mag Ivanka Gruber Brucknerstr. 5,
8010 Graz, ali po e-pošti na: ivanka.gruber@aon.at, ali na: Marjan Pungartnik
tel.: 02/2282566, e-pošta: info@zveza.kds.si

