VABILO
na
IZLET – STROKOVNO EKSKURZIJO
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki (člani društva), tudi letos je na občnem zboru bila
izražena želja, da se organizira enodnevni izlet oz. strokovna ekskurzija.
Upam, da ste uspešno izpeljali trgatve in si boste lahko vzeli čas in se udeležili obiska
Vinogradnišških drušštev VOJNIK in Šmartno ob Paki.
Na pot se bomo podali s turističnim avtobusom v soboto 20. oktobra 2018.
Zbiranje udeležencev in odhod po naslednjem razporedu:
▪ ob 08.00 uri - bar »GOLUB« Negonje
▪ ob 08.05 uri - bar »Čebular« (Ferštanj)
▪ ob 08.10 uri - bencinski servis »Mol«, Tržišče
▪ ob 08.15 uri – SPAR, Rogaška Slatina
▪ ob 08.20 uri - »Pri treh ribnikih«, Tekačevo
▪ ob 08.25 uri - avtobusna postaja Podplat
▪ ob 08.25 uri - avtobusna postaja Mestinje
PROGRAM IZLETA:
Prva postojanka je pri V.D. Vojnik na Frankolovem pri g. Domnu JEVŠŠENAKU,
kjer bomo imeli prvo degustacijo vin – 6 vzorcev vina in sir, kruh, salama.
*
Vinsko turističčna pot Šmartno ob Paki
1. Vinotočč Primožžič
č– topla malica in degustacija – 3 vzorci vina
2. Peš se podamo do domaččije Kovaččič
č–
degustacija 4 vzorcev vina z prigrizkom,
ter ogled izdelkov domače in umetnostne obrti.
3. Svojo pot nadaljujemo peš do večkratnega šampiona in kletarja leta
v Šmartnem ob Paki g. Jožžeta Kuglerja- degustacija 4 vzorcev vina z prigrizkom.
OBRNI

*

Svojo pot nadaljujemo z avtobusom proti Šoštanju na
kmetijo LOKO LOKO – mala pivovarna in »žžganjekuha«
● degustacija 1 vzorca piva in 2 vzorcev žganja
● ogled muzeja
*
ZAKLJUČČEK Z VEČČERJO
Vinogradnišštvo MIHAEL FAJFER, Letušš
● degustacija vin – 4 vzorci vina + ½ l vina in ½ l mineralne vode ob večerji.
Cena izleta - ekskurzije znaša 50,00 € po osebi.
Lista za prijavebo v »Restavraciji Sonce«, Celjska cesta 9, Rogaška Slatina.
Ob prijavi in vpisu na listo pobiramo akontacijo v višini 20,00 € po osebi.
Prijave sprejemamo do zapolnitveavtobusa (cca 50 oseb).
Za dodatne informacije sem na razpolago na tel. št. 040 991 000

Predsednik DV Rogaška
Ivan Mijošek

OBVESTILO
Letos dne
17.11.2018mi organiziramo MEDNARODNI MARTINOV POHOD
● zberemo se ob 08.00 uri pri MIJOŠKOVI KAPELI – gospodarskem objektu v Zgornjem Negonju
● na isti lokaciji se pohod tudi zaključi ob 16.00 uri.
(parking zagotovljen – pri Mijoškovi in Hrepevnikovi gorci),
Vljudno vabljeni!

Predsednik DV Rogaška
Ivan Mijošek

