ROMANJE V GORIŠKA BRDA – PO POTEH ENE ŽLAHTNE ŠTORIJE

20. oktober 2018
Odhod iz Žalca, vožnja mino Ljubljane, Ajdovščine do Nove Gorice. Sveta maša v
samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici. Po maši ogled grobnic Burbonov in
samostanske knjižnice. Vožnjo nadaljujemo v
Goriška Brda, kjer snemajo večino zunanjih
prizorov te serije, krasijo griči, na katerih se
sončijo ljubke vasice. Do njih se zapeljemo po
tako imenovani Sabotinski cesti iz Solkana pri
Novi Gorici. Znamenita cesta, zgrajena v 80-ih
letih, je v času nastanka sprožala val
začudenja, saj del ceste poteka po italijanskem
ozemlju. Tedaj, v času Jugoslavije in kontrol na
mejah, je bil občutek vožnje skozi ta del kar
malce nenavaden. Čeprav ograj danes na
mejah večinoma ni več, pa tam še vedno stoji.
Ob prihodu v Brda se najprej zapeljemo skozi
Podsabotin, mimo Kojskega do Gonjač, kjer se
povzpnemo na stolp, od koder imamo prelep razgled
na skoraj celotna Brda. Kot na dlani leži pred nami
srednjeveška vasica Šmartno, ki je vsekakor vredna
ogleda, saj je Šmartno arhitekturni biser Brd. Vasico
na razglednem hribčku obdaja obzidje s petimi
ohranjenimi stolpi. Med ozkimi uličicami so nanizane
hiše, nekatere med njimi so spremenjene v muzej.
Mimo te vasi, ki vedno bolj postaja center kulture v
Brdih, pa nas pot vodi do osrednjih krajev, kjer
nastaja priljubljena serija.
Po želji se ustavimo in po cca 10 minut hoje pridemo
v vasico Biljana, ki jo lahko občudujemo v
nadaljevanki. Ustvarjalci serije Ena žlahtna štorija so
jo upravičeno izbrali za kuliso, saj je ena najlepših briških vasi, obenem pa tudi
najstarejša župnija v Brdih. Krasi jo cerkev Sv. Mihaela, ki je bila prvič omenjena že
leta 1233. Cerkev ni lepa le zunaj, temveč je krasna tudi njena notranjost, zato je tudi
v njej nastalo nekaj prizorov serije.
Možen tudi obisk Gradu Dobrova in vinske kleti Brda, kjer lahko imamo degustacijo
njihovih vin ali pa samo v trgovini kupimo kakšno buteljko za domov.
Če bo čas dopuščal, se zapeljemo še mimo ostalih lokacij znanih iz serije, vasica
Ceglo, Gradič.
Na koncu ali vmes se bomo ustavili še na poznem kosilu.
Cena izleta cca 30,00 – 35,00 evrov za vsaj 30 potnikov – vožnja in kosilo

