Ekskurzija TD Majolka 1. Junij 2019 v Mozirski gaj
in Zgodba hmelja in piva v Žalcu

Predviden odhod iz avtobusne postaje v Gornji Radgoni ob 6h, predviden prihod domov
med 20 in 21h po dogovoru.




Črešnjevci AP 6.15h
Orehovci AP 6.20 h
Spodnji Ivanjci 6.30h

Naprej se bomo z avtobusom podali na pot proti Mozirskemu Gaju kjer bomo imeli
malico in si potem ogledali Mozirski Gaj – cvetje, tam se bomo mudili cc. 2uri.
Ob 11 uri se bomo podali proti Žalcu, kjer nas pričaka vodič in nam predstavi zgodbo
o hmelju v Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Edinstven muzej,
posvečen tej grenki roži, vas popelje po poti zgodovine hmeljarstva in pivovarstva, z
mnogimi zanimivimi zgodbami preplete preteklost in sedanjost ter vas obogati z
izkušnjo. Ena takšnih je tudi nov virtualno-resničnostni film »Doživetje zelenega zlata«,
ki vas s pomočjo posebnih VR očal ponese v vsakdan obiralcev hmelja. Veste, kakšnega
okusa je zeleno zlato? Naredili bomo požirek iz prve fontane piv na svetu, ki je srce
druženja za domačine in obiskovalce v mestnem parku v Žalcu. Fontana piv Vrček s
čipom je ključ do polnitve s pivom. Poskusili bomo do šest vrst piv z aromatičnim
štajerskim hmeljem, vsakič po deciliter. Da doživetje ostane nepozabno, bomo vrček, ki
ga je zasnoval sloviti oblikovalec Oskar Kogoj, po pokušini odnesli domov.
Nato se nam bo prileglo kosilo, po kosilu si bomo ogledali Jamo Pekel, ki predstavlja
enega največjih naravnih biserov Spodnje Savinjske doline. Zlovešče ime so jami nadeli
naši predniki, ki so v skalah nad vhodom »videli« podobo hudiča. Sprehod po jami vam
razkrije najvišji podzemni slap v Sloveniji in bogat podzemni svet kapnikov.
Po veselem druženju se bomo odpravili proti domu in se po dogovoru ustavili na kavici.
Cena ekskurzije za člane TD Majolke je 25€ po osebi, cena za nečlane TD Majolke
pa 35€ po osebi.
Prijave na ekskurzijo sprejemamo do 30. 5. 2019 oziroma do zasedbe mest, zato
pohitite z prijavami. Darja Kovačič 031674103, Anica Mlinarič 040734034, Janez
Šolar 041648244. Organizatorji si pridružujemo pravico do spremembe programa,
v kolikor bo prišlo do krajših zamikov ali sprememb.

