Po poteh dediščine Haloz
Termin izvedbe: 21.05.2016
PROGRAM
ob 9:30

Prihod na dogovorjeno lokacijo v Halozah, kjer nas bo počakal turistični
vodič.

Dvorec Štatenberg

Baročni dvorec je zasnovan je tako, da ga tvorijo štirje dvonadstropni trakti, s
poudarjenim osrednjim poslopjem z odprtim stopniščem, v katerem je stebrna
dvorana v pritličju, v nadstropju pa je viteška dvorana. Levo od viteške dvorane
je pet ohranjenih soban s čudovitimi freskami, ki predstavljajo muzejski del
gradu, ki je na ogled, desno je poročna dvorana. Okolico gradu krasi drevored
divjih kostanjev.

Malica na žlico
V prijetni gostilni v Majšperku se bomo okrepčali z malico na žlico (po jedilniku
Okusi Haloz).

Pušnikova domačija v Žetalah
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hribovitega, haloškega raztresenega naselja. Nekoč domačija malega kmeta je v
celoti ohranjena, kar je zelo dragoceno, saj gre za eno redkih v celoti ohranjenih
stavb tradicionalnega kmečkega stavbarstva iz 19. stoletja. Poslopja, postavljena
v ravni vrsti, so grajena iz materiala, pridobljenega v bližnji okolici, kot je bilo to
nekdaj običajno. Uporabili so kamen, lapor in les, za kritino streh pa slamo.
Stavbe so lesene, “cimprane“, delno zidane iz kamna in krite s čopastimi
slamnatimi strehami.
Do domačije je pol ure prijetne hoje, delno po asfaltni cesti, delno po
makadamski.

Vidova klet- skupna klet haloških vinogradnikov
Degustacija vrhunskih vin z zaščitenim
geografskim poreklom Haloze: 4 vzorci
vin normalnih trgatev + 1 vzorec vina
predikat + haloški grižljajčki (možnost
nakupa haloških vin 15-ih različnih
vinogradnikov)

Grad Borl
Grad Borl stoji na strmi skali nad reko
Dravo že od prve tretjine 12. stoletja,
morebiti je bil postavljen celo prej.
Varoval je strateško pomembni prehod
čez Dravo, o čemer pričata tako ogrsko
kot nemško ime gradu Borlyn oziroma
Ankenstein, ki naj bi označevala rečni
prehod.
Grad je v lasti Republike Slovenije in je
spomenik državnega pomena. Žal so zob časa in predvsem organizacijske ter
finančne ovire pripeljale do tega, da ima grad status objekta, ki ni varen za
obiskovalce in je zato zaprt.

Ogledali si bomo grajski park in zunanjost gradu z osrednjim grajskim stolpom –
bergfridom, katerega zidovi so mestoma debeli kar 11 metrov ter spoznali
aktivnosti Društvo za oživitev gradu Borl, ki si že od leta 2005 prizadeva za
njegovo revitalizacijo.
ob cca
16.30

Večerja na turistični kmetiji

Ekskurzijo bomo zaključili z večerjo na turistični kmetiji Pungračič, kjer bomo
okušali jedi po receptih tradicionalne haloške kulinarike (jedilnik Okusi Haloz).
CENA

Št. oseb: 30 - 35 / Cena na osebo: 40,00 €

Cena
vključuje

Vse vstopnine in oglede po programu, malico na žlico in večerjo po jedilnikih
Okusi Haloz, degustacijo 5-ih vin s haloškimi grižljajčki, turistično vodenje in
organizacijo programa.
Pijača pri malici in večerji ni vključena v ceno in se plača na licu mesta.

