Zvezdarska 1, 1002 Ljubljana, tel. 01 24 14 278, fax 01 24 14 276
e-pošta: arhivskodrustvoslovenije@gmail.com

Datum: 31.03.2017

EKSKURZIJA ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE
Spoštovani člani in prijatelji, vljudno vas vabimo na enodnevno strokovno ekskurzijo

v Goriška Brda, ki bo v petek, 26. 5. 2017.
Program: Solkan – Kojsko – Šmartno – Dobrovo – Vipolže – Kozana – Nova Gorica– Šempas
Potovanje se bo začelo ob 6.00 na Ptuju, nakar bo avtobus pobiral potnike še v Mariboru, Celju, Ljubljani
in na Razdrtem. Druščina bo polnoštevilna v Solkanu pri Novi Gorici, kjer se bo skupini pridružila
lokalna vodnica in skupaj se bomo po osimski cesti zapeljali v Brda, eno najbolj slikovitih pokrajin z
bogato kulturno in naravno dediščino. Pot nas bo peljala skozi vasi Podsabotin in Hum do Kojskega,
kjer bo naš prvi postanek. Povzpeli se bomo do slikovite cerkvice sv. Križa, ki slovi po gotskem
krilnem oltarju in dveh baročnih stranskih oltarjih. Mimo Gonjač, ki slovijo po razglednem stolpu, se
bomo spustili v Šmartno, čarobno srednjeveško vasico z obzidjem. Sprehodili se bomo po ozkih
ulicah in obiskali mogočno baročno cerkev sv. Martina, ki se ponaša s poslikavami Toneta Kralja ter
Briško hišo, v kateri je na ogled arhitekturna razstava Brda skozi čas. Naslednja postaja bo Dobrovo s
poznorenesančnim gradom, v katerem sta galerija Zorana Mušiča in muzejska zbirka grofa Baguerija
(zunanji ogled). Pot bomo nadaljevali v Medano, kjer bomo obiskali vinarja (Vina Aleksander) in ob
prigrizku degustirali briška vina. Za tem pojdemo mimo Grediča, kjer stoji grad, v katerem se dogaja
»Ena žlahtna štorija« do vasi Vipolže. Tam si bomo ogledali novo obnovljeno renesančno vilo, nato pa
se bomo preko Kozane vrnili na Hum, od tam na italijansko stran, nato pod Števerjanom, mimo grobnice
na Oslavju do Gorice in Nove Gorice (iz avtobusa ogled Trga Evrope, kjer smo leta 2004 vstopili v EU).
Zasluženo pozno kosilo bomo imeli Pri Rjavčevih v Šempasu.
Stroški ekskurzije bodo znašali 30 evrov, prijave sprejemamo do 24. aprila 2016 oziroma do
zapolnitve mest. Prijavite se članu IO v vašem v arhivu ali tajniku društva Jerneju Križaju
(jernej.krizaj@gov.si).

V primeru velikega števila prijav, bodo imeli prednost člani društva.
Lepo pozdravljeni,
Izvršni odbor ADS

