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Društvo vinogradnikov Semič
Štefanov trg 7
8333 Semič
Vabilo: Izlet po vinskih poteh Avstrijske Štajerske
Društvo vinogradnikov Semič vas 9. in 10. 5. 2015 vabi na izlet po vinskih poteh Avstrijske
Štajerske. Cena izleta je za člane Društva 120 €/osebo, za nečlane 145 €/osebo.
Prijave in prijavnino zbiramo najpozneje do
1. 5. 2015,
oziroma do zasedenosti prostih mest v avtobusu, pri gospe Mileni Novina, na telefonsko številko
040 302 046.
Potek izleta:
PRVI DAN 9. 5. 2015: SEMIČ – JUŽNA ŠTAJERSKA – DEŽELA SCHILLERJA –
VULKANLAND – MURSKA SOBOTA
V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Semiča in vožnja proti Avstriji. Obiskali bomo Avstrijsko
Štajersko, ki je ena od najbolj znanih vinorodnih regij Avstrije. Tu se nahaja pribl. 4000 ha
vinogradov na strnjenih vinogradih na tamkajšnjih gričevjih in številne vinske poti. Prevladujejo
bela vina. Štajerska vinorodna regija se deli na več okolišev. Obiskali bomo tri.
Po prečkanju meje se bomo znašli v okolišu Južna Štajerska. Z avtobusom se bomo najprej
popeljali do razgledne točke Eory, ki se nahaja na nadmorski višini 483m. Od tu se ponujajo
čudoviti razgledi na okoliške griče, polne vinogradov. Točka je znana tudi po največjem grozdu
na svetu – tu so namreč postavili 5m visok spomenik v obliki grozda iz jekla in stekla.
Nadaljevali bomo ob reki Sulm v drugi vinorodni okoliš, v deležo Shilcherja. Področje velja za
eno najmanjših vinorodnih območij na svetu, najbolj znano vino od tu pa je rose Schilcher.
Postanek bomo naredili v kraju Wies, kjer nam bodo v vinogradništvu Muller predstavili deželo
in tamkajšnjo klet, imeli pa bomo tudi naslednjo degustacijo. Privoščili si bomo še tipično
štajersko malico, nato pa z vožnjo nadaljevali proti vzhodu. Po želji bomo obiskali mestece
Gamlitz in se ustavili v znani trgovini s kletarsko opremo. Nato bomo obiskali še tretji okoliš:
Štajerski Vulkanland. Tu bomo imeli še tretjo in zadnjo degustacijo lokalnih vin. Sledi vožnja do
Murske Sobote, nastanitev v hotelu in večerja.
DRUGI DAN 10. 5. 2015: MURSKA SOBOTA – BOGOJINA – FILOVCI – DOBROVNIK –
SEMIČ
Po zajtrku vožnja do Bogojine, kjer je tudi znana cerkev, grajena po Plečnikovih načrtih. Za
cerkvijo je poznana vinogradniška družina Puhan. Gospodar vam bo predstavil svoje posestvo,
nato pa vas povabil v kletna pokušino najmanj treh vrst vina. Naslednji postanek bo v bližinjih
Filovcih. Ogledali si boste muzej na prostem, ki pričajo o nekoč prisotnem stavbarstvu in načinu
življenja v pomurski krajini. Posebno mesto ima lončarstvo, kot najznačilnejša domača obrt
Prekmurja. Nadaljevanje vožnje do Dobrovnika, kjer se boste okrepčali z najboljšim bogračem v
Prekmurju. Ker se tudi sami ukvarjajo z vinogradništvom bo vsekakor zanimivo prisluhniti
gospodarju, ki vas bo povabil na nekaj kozarčkov njihovega vina (4 vina). Za prijeten zaključek
pa boste obiskali še Lendavske gorice, kjer vas bodo v hiši Cuk razvajali z njihovimi odličnimi
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vini (5 vrst). Povratek po avtocest proti domu, kamor prispepe v večernih urah.
Vljudno vabljeni v dobro družbo, da skupaj spoznamo druga vinorodna območja, kraje in
običaje!
Predsednik Društva:
Janko Bukovec
Vabilo: datoteka - PDF .
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