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Program: 

  »»PPoo  ppootteehh  EEnnee  žžllaahhttnnee  ššttoorriijjee««  
       (celodnevno odkrivanje lepot in okusov Goriških Brd na lokacijah snemanja priljubljene TV serije) 

 
                                                                                                                                                                                                                                      

  
ŠŠttoorriijjaa,,  eennaa  žžllaahhttnnaa  ššttoorriijjaa,,  oodd  bbrraajjdd,,  oodd  BBeerrttaa  oodd  nnjjeeggoovviihh  ppuupp......  

 
ODHOD IN SREČANJE Z VODNIKOM 
6:45 – odhod iz Dolenjskih Toplic 
9:00 – srečanje z vodnikom na železniški postaja Nova Gorica 

 
ŠŠttoorriijjaa,,  žžllaahhttnnaa  ššttoorriijjaa  ss  pprrvvoo  bbrraajjddoo  ssee  rrooddiillaa  jjee........  

 
GONJAČE – kjer pogled seže na čudovite briške griče in še dlje 
Za uvod spoznavanja Brd skozi lokacije snemanja Ene žlahtne štorije moramo videti 
pravljična Goriška Brda iz višje perspektive. Zato se bomo povzpeli na razgledni 
stolp, od koder se nam bo ob lepem odprl čudovit razgled na briške griče in strnjene 
vasice, Alpe in Dolomite, na Furlanijo pa vse do morja. Za začetek odkrivanja 
kotičkov Ene žlahtne štorije bomo uzrli Bertove brajde....  
 
 

 
ŠMARTNO – srednjeveška vas obdana z obzidjem 
Prvi biser Ene žlahtne štorije v očarljivih Goriških Brdih je nedvomno 
srednjeveška vas Šmartno katera sodi med najlepše briške vasice. Idilična 
vasica leži na griču, obdana je z obzidjem in obrambnimi stolpi. Sprehodili se 
bomo po ozkih vaških ulicah vse do mogočne baročne cerkve svetega 
Martina, po kateri je vas Šmartno dobila ime. Če bomo imeli nekaj sreče, 
bomo lahko v eni izmed lokalnih trgovinic kupili izdelke iz domače obrti. 
 
 
BILJANA – ena najlepših briških vasi 
Biljana je ena najlepših briških vasi, daleč naokoli prepoznavna po značilnem zvoniku oglejskega tipa na cerkvi v 
središču vasi. Župnijska cerkev sv. Mihaela, ki je še danes v osnovi gotska, je najstarejša župnija v Brdih!  Stara 
briška vas pa je tudi ena glavnih lokacij snemanja Ene žlahtne štorije. Na sprijetnem sprehodu skozi vas bomo 
videli slavno Gostilno Glaž iz nadaljevanke, si ogledali »Bonifacijevo« cerkev in obiskali Tonkin grob ter se 
spomnili Bertovih obiskov in pogovorov z nekdanjo ženo... 
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12:30 BRIŠKO KOSILO 
Sredi dneva se bomo okrepčali na kosilu.  
 

Menu briškega kosila*** 
 

Domača goveja juha 
*** 

2 vrsti mesa s krompirjem in sezonsko zelenjavno prikuho 
*** 

Briška sladica 
*** po dogovoru zagotovimo tudi vegetarijansko opcijo menuja 

 

EKSKLUZIVNO: Možnost srečanja z enim izmed igralcev priljubljene serije 
(glej pod doplačili)! 

 
 
DOBROVO – središče Brd z zanimivim gradom 
Na Dobrovem je že od 13. stoletja dalje stal grad, ki pa je v stoletjih propadal. 
Na njegovem mestu je na začetku 17. stoletja zraslo novo renesančno grajsko 
poslopje, ki se nam je ohranilo v razmeroma nespremenjenem videzu in velja 
danes za enega najlepših na Goriškem. Uživali bomo v razgledu iz gradu na 
največjo vinsko klet v Sloveniji in se ustavili tudi v lokalni trgovinici, ki je 
dobro založena z raznimi artikli iz nadaljevanke: vino Štorija 1715, 
marmelade, knjige, koledarji... 
 
 

VOŽNJA SKOZI KOZANO  
Zapeljali se bomo skozi Kozano, vas 
razgledov, ki se na čudoviti cesti odpirajo na 
obe strani... Obdana je namreč s prostranimi 
vinogradi in sadovnjaki in vožnja skozi to vas 
prikaže Brda v njihovi najlepši luči. Ustavili 
se bomo pred Bonifacijevim župniščem in se 
spomnili kakšne  njegove prigode... 

 
VILA VIPOLŽE – najlepša renesančna vila v Sloveniji 
Iz Kozane se bomo mimo gričev, vinogradov in sadovnjakov spustili v spodnja 
Brda, natančneje v Vipolže, kjer bomo obiskali Vilo Vipolže, najlepšo 
renesančno vilo pri nas, ki so jo nedavno popolnoma obnovili. Najprej je bila 
Vila lovski dvorec goriških grofov, kasnejši lastniki  pa so bile različne slavne 
plemiške družine. V prvi polovici 17. stoletja so 
Benečani dvorec predelali v imenitno 
renesančno vilo, ki je služila kot poletna 
rezidenca s prekrasnim parkom, kjer se še 

danes v nebo vzpenjajo najstarejše na Slovenskem rastoče ciprese. Obiskali bomo 
to prečudovito vilo, kjer se je odvila velika poroka, finalni del prve sezone Ene 
žlahtne štorije. Ogledali si bomo stalno in občasno razstavo, Gradnikovo sobo, 
obiskali trgovinico z domačimi izdelki in spili kavico v elegantni kavarni... 

 
Grad GREDIČ – Špacapanovo posestvo 
Gredič bo že od daleč pritegnil vaš pogled. Čudovit mali grad, po 
katerem je cel zaselek dobil ime, stoji na robu Goriških Brd z enkratnim 
pogledom na okoliške vinograde. Hotel, je postal znan prav z  Eno 
žlahtno štorijo. Mi se bomo ustavili ob gradu, domu Bertota in njegovih 
pup ter občudovali razgled ter naredili spominsko fotografijo! 
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16:30 VINSKA KLET – ogled vinske kleti s tradicijo; degustacija vin 
Brda so polna odličnih in tudi prepoznanih slovenskih vinarjev. Mi bomo obiskali 
enega izmed njih! Popeljali nas bodo na voden ogled njihove kleti, na sprehod skozi 
prostore, kjer v hrastovih sodih zorijo najboljša vina. 
Ogledali si bomo tudi prostor za pridelavo vin, moderno 
proizvodnjo svežih vin, pokazali pa nam bodo tudi stare 
tehnike pridelave s ti. maceracijo. Sprehod skozi klet bomo 
zaključili degustacijo 3 vzorcev odličnih vin iz njihove 

vinske kleti. Po želji boste njihova vina lahko kupili v tamkajšnji vinoteki. 
 

ŠŠttoorriijjaa,,  eennaa  žžllaahhttnnaa  ššttoorriijjaa,,  kkuu  ggllaažž  vviinnaa  ttii  rraazzkkrriijjee  vvssee........  
 
VOŽNJA SKOZI ITALIJANSKA BRDA IN GORICO NAZAJ 
 
Zaključek izleta na Železniški postaji v Novi Gorici ob približno 18:30. Prihod v Dolenjske Toplice okoli 21h. 

 
Cena: 

***Cena prevoza vključuje: 49-sedežni avtobus, dva voznika, cestnino, kilometrino, DDV. 

 
Program vključuje: 
obisk vinarja z degustacijo 3 vzorcev po programu, briško kosilo po programu, ostale obiske in oglede po 

programu, strokovno vodenje, stroške organizacije, zavarovanje naše odgovornosti do potnikov in njihovih 

stvari, DDV. 

 
Doplačila na kraju samem:  

� pijača pri kosilu 

 
Česa ne smemo pozabiti vzeti s seboj:  

� brezalkoholne pijače, 

� udobne obutve in oblačil, fotoaparata 

 

Doplačila po predhodnem naročilu: 
 

OPCIJA 1: bogatejši menu pri kosilu: doplačilo 3,00 € / osebo  
Menu: 

Sirkova mineštra 
Goveja juha 

Svinjska prata s pršutovim točem in polento 
Grahov toč s klobaso 

Zeliščna frtalja 
*** 

Briški štruklji

 
OPCIJA 2: srečanje z enim izmed igralcev priljubljene serije: doplačilo po dogovoru z igralci 

 
OPCIJA 3: mešan narezek na degustaciji vin pri vinarju – doplačilo: 6,00€ / osebo 

 
OPCIJA 4: nastop folklorne skupine, vaških godcev ali harmonikarja: od 150,00 € na skupino 

 

Min. št. potnikov na 

skupino 

min. 45 min. 40 min. 35 min. 30 min. 25 

Cene na osebo 2299,,9900  €€  3300,,9900  €€  3311,,9900  €€  3333,,9900  €€  3355,,9900  €€  

Cena prevoza iz 

Dolenjskih Toplic*** 
663300,,0000  €€  nnaa  sskkuuppiinnoo  

ZELENI POKAZATELJ IZLETA 
Avtentični izlet -  Z nakupom naših izletov 

pomagate manjšim lokalnim 

pridelovalcem, kmetijam, društvom in 

posameznikom! S tem pomembno 

prispevamo h krepitvi lokalnih skupnosti ter 

ohranjanju kulturnega izročila! 
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Splošne informacije: 

� Cena izleta velja po priloženi lestvici. 

� Za izvedbo izleta je potrebna predhodna rezervacija. 

� Kar v predstavljenih programih ni posebej navedeno, veljajo splošni pogoji agencije Autentica, ki 

so objavljeni na spletni strani www.autentica.si . 

� Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru, da bi prišlo do spremembe tarif 

dobaviteljev.  

 
Sredi spokojnih Goriških Brd vam oko z gričev oblečenih v vinograde uzre pravljično pokrajino! 
Brda so najbolj eksotična slovenska pokrajina v katero so se mnogi zaljubili in tu ostali za vekomaj! 

 
Brda, Brda sladkozvočna,  

gor čez brege, dol čez brajde, 
koder sonce hodi, zajde, 

srečna, radostna, poskočna. 
Bister, zdrav je rod ob Soči, 

žlahtna Brika toči, toči! 
 

(Ludvik Zorzut) 


