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Martinovanje 2016: kje
martinovati letos ?
Kam se boste letos odpravili na martinovanje ? Pripravili smo nekaj odličnih

predlogov ,

katerimi bo vaše martinovanje 2016 praznovanje v pravem pomenu

s

besede.
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Martinovanje 2016 : kje martinovati letos ?

,

Deli

Martinovanje Ljubljana 2016

!

Prvo novembrsko soboto bo tudi letos, mestno jedro Ljubljane zaživelo

Deli

vinarji iz vse Slovenije ter gostinci od blizu in daleč. Kot je
Deli

z

vinom in

kulinariko. Številne stojnice na tradicionalni , martinovi Ljubljanski vinski poti bodo zasedli
že

v

navadi bo tudi na tej

Ljubljanski vinski poti možno okusiti Ljubljano skozi projekt Okusi Ljubljane. Letos bodo
na

prireditvi prvič nastopili hoteli iz centra Ljubljane, ki bodo skupaj

s

Slovenskim

festivalom vin predstavili poseben izbor festivalskih vin in hotelske kulinarike , ki jo bodo
obiskovalcem nudili ves november. Obiskovalce, poleg pestrega kulturno-umetniškega

,

programa , čaka tudi posebno presenečenje – Druga violina bo iz Ljubljanice dvignila vinski

zaklad , ki ga od Poletnih vinskih razvajanj hrani

v

SLOVENSKI TOLAR
PRAZNUJE 25 LET
– VSE KAR
MORATE VEDETI O
TOLARJU

Ljubljanici. In kot se za martinovanje

spodobi , bodo pestro vinsko ponudbo bo dopolnila tudi mlada vina. Projekt Pubec bo
namreč obiskovalcem ponudil številna mlada vina štajerskih vinarjev.
5. novembra

/ stara Ljubljana / ljubljanskavinskapot.si
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Martinovanje Maribor 2016
Martinovanje

v

Mariboru je največje enodnevno javno martinovanje v Sloveniji, ko se

v

UMETNIKOV
PRIHAJA V KOPER

štajerski prestolnici zbere tudi 20 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Poklon jeseni in
veselo druženje na Trgu Leona Štuklja spremljata bogat kulturno-zabavni program ter

seveda tradicionalna vinsko-kulinarična ponudba. Prireditev ob svetem Martinu , svetniku ,
ki mošt spremeni

v

vino , pomeni simboličen zaključek vsega vinogradnikovega

prizadevanja , hkrati pa tudi zaključek Festivala Stare trte. Letos bodo na Trgu Leona
Štuklja nastopili skupina Gadi , Ansambel Žargon , Ognjeni muzikanti , Mala pihalna godba

Neuvirtovi Štajerci, prav tako pa se bo odvajal kulturno-etnološki program

s

krstom
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mošta , domačo kulinariko, odličnimi štajerskimi vini in bogato gostinsko ponudbo.
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