Žalec, 17.5.2021

VABILO
na strokovno ekskurzijo na Kras pod nazivom: Je

na Krasu še kaj odprtega?

Program:
Odhod posebnega avtobusa iz Žalca v jutranjih urah ob 7.30. Najprej se bomo ustavili v Fabianovi muzejski
trgovini v Lokvi na Krasu. V njej resda ne boste mogli nič kupiti, boste pa odšli naprej nostalgično razpoloženi
in opremljeni z znanjem o zgodovini trgovine, usodi trgovskih družin in razvoju blagovnih znamk.
Področje, idealno za sušenje pršuta in pridelavo terana, nas bo nato pritegnilo in najbolje, da se ustavimo na
domačiji in poizkusimo te dobrote. Nato pa sledi obisk Štanjela, srednjeveške kamnite vasice z ozkimi ulicami
in gradom, pa čudovitim Ferrarijevem vrtom…
In ko bomo naš sprehod lepih pogledov zaključili, se bomo ustavili še na domačem turizmu, naša vodnica
Natalija pa nam bo s svojim mehom pričarala še kakšno domačo.

CENA za člane UTŽO Žalec s soudeležbo društva: 45€
Iz naše poti:
– Fabianova muzejska trgovina je pravo odkritje za vse nostalgike, ljubitelje oblikovanja in zgodovine
slovenske prehrambne in druge industrije. V prostoru, kjer je skoraj vse še vedno tako kot v času naših
dedkov in babic, non in nonov, ko je tam tudi zares bila vaška trgovina, je gospod Miro Slana povsem
ljubiteljsko in iz spoštovanja do naše dediščine začel zbirati in dopolnjevati predmete, ki jih je bilo mogoče
nekoč dobiti na policah trgovin. Verjemite, da se kar ne boste mogli nagledati vseh škatlic, stekleničk, zavojev
in zavojčkov, pločevink, vrečic in drugih predmetov, vse v originalnem stanju in ohranjeno, kot se le da. Ob
zanimivi razlagi gospoda Slane boste spoznali več o navadah naših prednikov, pa tudi o razvoju nekaterih
ključnih imen slovenske industrije – poznate Šumi, pa Cockto? Ste vedeli, da Gorenjka ni edina slovenska
čokolada?
Izleti z avtobusom so dovoljeni z uporabo zaščitnih mask in upoštevanjem higienskih in varnostih pravil.
Prav tako gostinske storitve za organizirane skupine.
V ceno je vključeno: avtobusni prevoz, vstop v muzejsko trgovino, obisk domačije, ogled in degustacija
pršuta in vina, obisk Štanjela, pozno kosilo na domačem turizmu, spremstvo Natalije, vodstvo in organizacija.

Termin odhoda: 8. junija 2021 ob 7.30 uri izpred hotela v Žalcu.
Prijave s plačilom so možne: 21.5.2021, 24.5.2021 in 31.5.2021 med 9. in 11, uro na sedežu UTŽO
oz. do zasedbe avtobusa.

Predsednica
Marija Masnec

