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SOČNA VIPAVSKA – oljke
Trajanje: 5 ur
Prihod na avtobusno postajo v Ajdovščini, kjer se srečate z lokalnim vodnikom. Sledi ogled glavnih
znamenitosti mesta:


Jochmanov mlin, ki je bil v 19. stoletju najmogočnejši valjčni mlin v cesarstvu;



reke Hubelj, ki je v preteklosti mejila deželi Goriško in
Kranjsko ter bila eden glavnih povodov za razvoj industrije na
tem območju;



rimskega obzidja Castre s 14 stolpi;



ostankov Edlingovega dvorca;



Lavričevega trga, ki je skozi zgodovino zamenjal več imen kot tudi funkcij



ostankov rimskih term;



ajdovske tržnice in Dvorane prve slovenske vlade.
Postanek v Pilonovi galeriji, kjer je predstavljena zapuščina slikarja, grafika in
fotografa Vena Pilona. Pilon je prijateljeval še z enim ajdovskim »velikanom«
Danilom Lokarjem, zato se ustavimo še v Lavričevi knjižnici, kjer je na ogled
razstava ob letošnji 120-letnici rojstva tega domačega zdravnika in pisatelja.

Vidite lahko Lokarjeva dela, njegove dnevnike, kritiške zapise o njegovem delu in literarno zgodovinska
dela.
Sledi obisk kmetije Bojanc, pokušina domačega oljčnega olja, vloženih oliv in
sprehod po oljčniku z gospodarjem Iztokom. Na sončnih legah v Plačah raste 400
oljk, iz katerih pridobivajo izvrstno olje, ki je bilo že večkrat nagrajeno z zlato
oljčno vejico. Vsak november se pri Troštovih odvija "Oljčna b´ndima", kjer se
lahko obiskovalci udeležijo obiranja oljk, vendar letos to zaradi slabe letine ni mogoče.
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Odhod do Velikih Žabelj in ogled zgodnjebaročnega dvorca. Stavba na zunaj ni
nič posebnega, v notranjščini pa se razkrijejo vhodna avla, baročna portala in
dvorišče, ki ga obkrožajo arkade z imenitno kamnoseško obdelanimi stebri.
Pogostitev in degustacija vin na kmetiji v Velikih
Žabljah ali obisk ene izmed osmic.
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