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SPLOŠNI POGOJI TA KLAS SO SESTAVNI DEL PONUDBE, najdete jih na spletni strani www.apms.si ali na prodajnem 
mestu! PROGRAM VELJA KOT KONČNO OBVESTILO! Možno doplačilo RIZIKA ODPOVEDI velja v primeru nezgode, 
uradnih pozivov in elementarnih nesreč.Vsak potnik je dolžan pred odhodom preveriti veljavnost osebnega dokumenta 
oz. potnega lista. 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE 
TA KLAS izleti in potovanja: 02/ 530 16 52, fax: 02/530 16 55 

e-mail: info.klas@apms.si 
 

  
GORIŠKA BRDA in MARTINOVO 

Po poteh Ene žlahtne štorije 
 

Brda so izjemna kulisa slovenski uspešnici, ki ob večerih prihaja v naše domove. Da bi se za 
en dan odklopili od napornega vsakdana in zamenjali mesto z junaki, vas vabimo tja,  kjer se 

dogajajo te »štorije« … 
 

ODHOD: 12. 11. 2016 
 
Program enodnevnega izleta 
 
Odhod  avtobusa ob 5.00 z dogovorjenega kraja. Vožnja mimo Maribora, Ljubljane, Postojne  z 
vmesnimi postanki do Goriških Brd. Sledili bodo prvi ogledi; 
- Gonjače – povzpeli se bomo na razgledni stolp, od koder se nam bo odprl pogled na Brda, Julijske in 
Karnijske Alpe, Dolomite, Furlanijo, Tržaški zaliv, Kras, Vipavsko dolino in Trnovski gozd.  
- Biljana – sprehodimo se skozi najlepšo briško vasico, mimo famozne gostilne Glaž v prelepo 
'Guštovo' cerkev.   
-  Ceglo – vasica, danes poznana predvsem po Grediču, kjer snemajo nadaljevanko Ena žlahtna 
štorija. Lahko se boste sprehodili do njega (zunanji ogled). Nekje na poti med griči in vinogradi se 
boste okrepčali s tipično briško marendo. 
- Vipolže – tu nas pričakuje Vila Vipolže, eden najlepših renesančnih dvorcev, ki je pa prav tako 
prizorišče snemanja slovenske uspešnice. 
- Kozana – tu nas v vasici čudovitih razgledov, ki kažejo Brda v najlepši luči pričakalo 'Bonifacijevo 
župnišče'.  
- Šmartno – vas, obdana s srednjeveškim obzidjem, se nahaja v geografskem središču Brd. Sprehod z 
lokalnim vodnikom po ozkih uličicah med strnjenimi hišami se nam bo zdel kot labirint. Tu nam bodo 
domačini odprli žlahtne vinske hrame in vinske kleti, saj Goriških Brd ne gre zapustiti brez obiska  in 
degustacije žlahtne kapljice na vinarski domačiji, še posebej na Martinovo ne!  
V popoldanskih urah bomo pričeli zapuščati Goriška Brda. Še preden pa jih dokončno zapustimo, 
bomo popoln dan v Goriških Brdih zaključili na tradicionalnem Martinovanju.  
V domači kraj bomo prispeli do cca 23.00.  
 

Cena na osebo: 
52 € pri  udeležbi 45  in več oseb,    55 € pri udeležbi 40–44 oseb 

59 € pri udeležbi 35–39 oseb 
 
 

(Pri manjšem ali večjem številu oseb se cena ustrezno preračuna.) 
 
Cena zajema: avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, 1x degustacije na turistični domačiji (aperitiv, 
vina, domači proizvodi), enolončnica (jota s klobaso),  lokalno vodenje, vodenje, osnovno nezgodno 
zavarovanje potnikov, organizacijo izleta in DDV. 
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