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Datum četrtek 23. marec 2017
:

,

,

aprilom prehodom na poletni urnik ogledov so pri Turizmu Ljubljana pripravili
dve novi doživljajski vodstvi po Ljubljani. Prvo vodstvo vam v Plečnikovem letu na
S 1.

,

,

Skok v tujino
Dogodki in prireditve

kolesarskem ogledu predstavi Plečnikov opus zunaj mestnega središča Ljubljane na
drugem pa na skrbno izbranih postankih v Ljubljani » mestu vina in trte« degustirate
devet vinskih sort iz treh vinorodnih slovenskih dežel.
,

,

S

,

Akcije Naj
Wellness
Skok

kolesom po Plečnikovi Ljubljani

v

tujino

NAJ počitnice

Vsak torek ali petek od 1. aprila 2017 dalje se lahko ob 10. uri pridružite novi turi S
kolesom po Plečnikovi Ljubljani. Ogled Plečnikove Ljubljane s kolesom se začne v
STIC-u ob ljubljanski tržnici , kjer udeleženci dobijo kolo in čelado, nato pa se z vodnikom odpeljejo na odkrivanje Plečnikovih del.
Posebnost te ture je, da obiskovalce popelje tudi izven mestnega jedra , v Šiško in za Bežigrad , vključuje pa tudi najbolj znane Plečnikove
z doživetji kot so Plečnikov čaj in Plečnikov medenjak v Kavarni NUK ob obisku Narodne in univerzitetne knjižnice ter obisk
Plečnikove hiše , kjer sta na ogled arhitektov dom z vso izvirno notranjo in zunanjo opremo ter stalna muzejska razstava.

stvaritve vključno
,

,

Spoznavanje Ljubljane kot » mesta trte in vina « na vinski turi
Vinska tura vam na skrbno izbranih postankih ponudi degustacijo kar devetih različnih sort vina iz vseh treh vinorodnih slovenskih dežel

,

degustacije pa spremljajo harmonični prigrizki.
Vinsko doživetje začnemo v STIC-u ob Ljubljanski tržnici od koder se s tirno vzpenjačo podamo na Ljubljanski grad . Tam si na južnem
pobočju Grajskega hriba ogledamo ljubljanski mestni oziroma grajski vinograd – ki sicer ni odprt oziroma dostopen širši javnostmi,
,

posejan pa je z več kot tisoč trtami rdečegrajca in belpina. Vinograd lepo zaokrožuje grajsko vinsko zgodbo , povezano s potomko stare trte
Lenta , ki raste na grajskem dvorišču. Udeleženci se seznanijo z načinom obdelovanja trte, spoznajo marsikatero vinogradniško skrivnost ,
prva degustacija v » zidanici « v vinogradu pa je prav posebno doživetje. Na Gradu nato poskusimo štajerska vina po izboru restavracije

Strelec in kuharskega mojstra Igorja Jagodica. Restavracija se je nedavno uvrstila med tri najboljše ocenjene restavracije
ocenjevanja Ljubljanska kakovost 2017.

v

z

okviru

Po ogledu vinograda vodnik skupino peš popelje v staro mestno jedro, kjer v vinoteki Movia pri Mestni hiši spoznate primorska vina s

svetovno znamko vina Movia , ki navdušuje tudi

v

najboljših restavracijah po svetu. Ogled se zaključi

v

prodajalni Dobrote Dolenjske , kjer

poteka pokušina dolenjskih vin ob lokalnih in domačih dolenjskih prigrizkih.
Za Slovenijo pravijo da je težko najti državo ki bi na tako majhni površini ponudila toliko različnih teritorijev , toliko mikroklim in toliko različnih
,

,

svojimi sortami in posebnostmi. In vse to lahko spoznate v Ljubljani , na stičišču raznolikih svetov in pokrajin v
» mestu trte in vina« , kot je naši prestolnici podelila naziv mednarodna vinska asociacija iz Pariza Ville Interntionale de la Vigne et du Vin.
vinskih pokrajin , vsako

s

,

Vinska tura po Ljubljani bo potekala ob torkih in sobotah popoldan za skupine po naročilu.
Več informacij >>
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