Prepotujte ‘‘Die Schlösserstraße’’ – Cesto gradov
V spremstvu odposlanca regije boste spoznali zgodovino, ljudi
in okolico. Preživeli boste en dan na ‘‘Der Schlösserstrasse‘‘ –
Cesti gradov v Avstrijski Štajerski deželi v regiji Vulkanland.
„Najmočnejša utrdba“, je grad Riegersburg, ki je kot na prestolu
vulkanskega osamelca. Za današnji videz gradu je v večji meri
zaslužna lastnica „Gallerin“. Z modernim dvigalom se dvignemo
na grad in se odpravimo na voden ogled „Legendarne ženske na
gradu Riegersburg“. Po ogledu se skozi grajska vrata spustimo
iz grajskega hriba na trg, kjer nas bo že čakal avtobus. Nato se
peljemo po

termalni

vinski cesti (Thermenweinstraße)

s

pogledom na Gleichenberše hribe proti Kapfensteinu.
Na vrhu ugaslega 2 milijona starega vulkanskega hriba se
ponosno dviguje grad Kapfenstein, ki je bil prvič omenjen v
pisnih virih v 11. Stoletju.
Sprehodimo se po vinogradu kjer bomo imeli piknik. Po okrepčilu
se odpravimo preko kapele in cerkve do vinske kleti, kjer
okusimo vino družine Winkler-Hermaden. V Dolgi Kleti je
skladiščen tudi Olivin, dragoceno rdeče vino sorte Zweigelt,
Cena na osebo pri minimalno
4 udeležencih

EUR 150,00

8 udeležencih EUR 120,00
16 udeležencih EUR 104,00

Najpomembnejši dodatek v prtljagi
je veselo srce!

tekočega letnika. Olivin je znamka poimenovana po eni od
kamnin, ki se nahajajo v Kapfensteinerskih goricah.
Zaključujemo z ogledom gradu Kornberg. Občudujte zeleni
salon, galerijo prednikov in sprehodite se po arkadnem hodniku
v prvem nadstropju gradu, kjer so tudi čudovito izrezljani stoli in
skrivnostne skrinje. Stene pa so polne lovskih trofej iz preteklih
časov.
Skozi napeto in zanimivo pripovedovanje lastnika gradu Grofa
von Bardeu boste spoznali zgodovinska ozadja družine in
zabavne anekdote iz prve roke. Nepozabno doživetje in
predstavitev nekaj zadnjih stoletij.
V prekrasni restavraciji s križnim stropom „zum Schlosswirt“ se
dan zaključi v prijetni družbi prijateljev.
Vse informacije na enem mestu:
Vodenje po gradu Kornberg in Riegersburg
Dvigalo na grad Riegersburg
Piknik v vinogradu gradu Kapfenstein
Pokušina v Dolgi Kleti v vinski kleti Weingut Winkler
Hermaden v Kapfenstein
Večerja na gradu Kornberg v Restavraciji Schlosswirt
Usposobljen regijski vodič, celotna organizacija, obračun
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Prepotujte ‘‘Die Schlösserstraße’’ – Cesto gradov
V spremstvu odposlanca regije boste spoznali zgodovino, ljudi
in okolico. Preživeli boste en dan na ‘‘Der Schlösserstrasse‘‘ –
Cesti gradov v Avstrijski Štajerski deželi v regiji Vulkanland.
„Najmočnejša utrdba“, je grad Riegersburg, ki je kot na prestolu
vulkanskega osamelca. Za današnji videz gradu je v večji meri
zaslužna lastnica „Gallerin“. Z modernim dvigalom se dvignemo
na grad in se odpravimo na voden ogled „Legendarne ženske na
gradu Riegersburg“. Po ogledu se skozi grajska vrata spustimo
iz grajskega hriba na trg, kjer nas bo že čakal avtobus. Nato se
peljemo po

termalni

vinski cesti (Thermenweinstraße)

s

pogledom na Gleichenberše hribe proti Kapfensteinu.
Na vrhu ugaslega 2 milijona starega vulkanskega hriba se
ponosno dviguje grad Kapfenstein, ki je bil prvič omenjen v
pisnih virih v 11. Stoletju.
Sprehodimo se po vinogradu kjer bomo imeli piknik. Po okrepčilu
se odpravimo preko kapele in cerkve do vinske kleti, kjer
okusimo vino družine Winkler-Hermaden. V Dolgi Kleti je
skladiščen tudi Olivin, dragoceno rdeče vino sorte Zweigelt,
Cena na osebo pri minimalno
4 udeležencih

EUR 150,00

8 udeležencih EUR 120,00
16 udeležencih EUR 104,00

Najpomembnejši dodatek v prtljagi
je veselo srce!

tekočega letnika. Olivin je znamka poimenovana po eni od
kamnin, ki se nahajajo v Kapfensteinerskih goricah.
Zaključujemo z ogledom gradu Kornberg. Občudujte zeleni
salon, galerijo prednikov in sprehodite se po arkadnem hodniku
v prvem nadstropju gradu, kjer so tudi čudovito izrezljani stoli in
skrivnostne skrinje. Stene pa so polne lovskih trofej iz preteklih
časov.
Skozi napeto in zanimivo pripovedovanje lastnika gradu Grofa
von Bardeu boste spoznali zgodovinska ozadja družine in
zabavne anekdote iz prve roke. Nepozabno doživetje in
predstavitev nekaj zadnjih stoletij.
V prekrasni restavraciji s križnim stropom „zum Schlosswirt“ se
dan zaključi v prijetni družbi prijateljev.
Vse informacije na enem mestu:
Vodenje po gradu Kornberg in Riegersburg
Dvigalo na grad Riegersburg
Piknik v vinogradu gradu Kapfenstein
Pokušina v Dolgi Kleti v vinski kleti Weingut Winkler
Hermaden v Kapfenstein
Večerja na gradu Kornberg v Restavraciji Schlosswirt
Usposobljen regijski vodič, celotna organizacija, obračun
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