V ZNAMENJU MODRE FRANKINJE

Posavje se lahko pohvali kot eno najboljših slovenskih in celo evropskih območij
modre frankinje, zato je posavska modra frankinja polnega in bogatega okusa,
vonja, barve in zdravilnih lastnosti. Modra frankinja se lahko skupaj z lokalno
pridelano hrano poveže v bogate vinsko-kulinarične zgodbe.
Med okuse frankinje vas bo strokovno vodil Jože Rožman, priznani vinski
publicist.

Vsebina visnke ture:
-

-

Klet Krško se ponaša s skorajda stoletno bogato zgodovino in tradicijo,
kar ji daje neponovljivo identiteto. Vinoljubce z vesljem povabijo v staro
grajsko klet iz leta 1770. Prek zgodb, mitov in legend vas bomo popeljali v
skrivnosti kletarjenja in pridelovanja vrhunskega vina. Vino boste ob
spremljavi lokalnih kulinaričnih dobrot tudi okušali. Prepustite se skupaj z
nami legendam Šrajbarskega turna in skozi vino spoznavajte bogato
zgodovinsko, kulturno in umetniško zapuščino Posavja.
Ogled visnke trte Modra frankinje na Gradu Sevnica in degsutacija Modre
frankinje v grajski visnki kleti s prigrizkom.
Degustacija v Vinski kleti Kobal; Modra frankinja je paradni konj kmetije
Kobal. Kobalovi se ji predano posvečajo tako v vinogradu kot v kleti, kjer
vedno znova preseneča in navdušuje.
Večerja in degustacija frankinje na turistični kmetiji Grobelnik, kjer so
jedi pripravljene iz živil lastne pšredelave in živil iz okolišloh kmetij, vse
pijače pod blagovno znamko Tajfl so izključno lastne pridelave z višjo
kakovostjo.

Cena: 102 EUR/os (max. 15 oseb).
Odhod: 15. 9. 2020 /1 dan. (Odhodi: 14: 00 Brežice, 14:30 Krško, 14:55
Sevnica). Ob dogovoru možen prevoz iz drugih krajev.
Prevoz: avtobus.
Cena vključuje:
- stroške prevoza s turističnim avtobusom,
- zunanje oglede po programu
- degustacija vina in kulinarična spremljava v Kleti Krško
- degustacijo vina in prigrizek na Gradu Sevnica,
- degustacijo vina v vinski kleti Kobal,
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tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643 338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe.

- večerja in degustacija vina na turistični kmetiji Grobelnik,
- vodenje, organizacijo, DDV.
Doplačila:
- ogledi in storitve, ki niso vključeni v program.
Opombe: program je možno prilagoditi po želji skupine. V primeru manjšega števila
oseb se cena skladno zviša.
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