Doživetje okusov
Dobrote Dolenjske

Dober dan se prične z dobro kavo. in to ne kar navadno kavo. Spili jo boste
namreč v znanem, pred kratkim čudovito obnovljenem hotelu Opara, ki ima
svojo lastno pražarno in proizvodnjo čajev. Kavo in čaje boste lahko po zelo
ugodnih cenah tudi kupili.
Preko ceste Hotela Opara boste obiskali kmečko in rokodelsko tržnico v
Trebnjem, kjer boste izbirali med pestro, neposredno ponudbo izdelkov in
pridelkov našega podeželja!
Doživetje se konča v galeriji likovnih samorastnikov, kjer je urejena zbirka
likovnih del samorastnikov – naivcev, ki je nastala kot rezultat dejavnosti
Tabora likovnih samorastnikov (prvič organiziran leta 1968). Tabor se je kmalu
preimenoval najprej v jugoslovanskega, nato pa v mednarodnega. Cilj teh,
sedaj že tradicionalnih, srečanj umetnikov, je izmenjava izkušenj, spoznavanje
drugih umetnikov ter ustvarjanje. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
ponaša z zbirko slovenske, kakor tudi svetovne naive, ki obsega okoli 1000 del,
ki jih je ustvarilo 270 umetnikov iz 40 držav.
Pot nadaljujete do sadjarske kmetije Uhan v Rodine pri Trebnjem, kjer si ob
kratki predstavitvi kmetije lahko ogledate sadovnjake, predelavo sadja,
čebelnjake ter obiščete njihovo trgovino. Dobrote kmetije Uhan lahko seveda
tudi kupite.
Od sadja k mleku. Naš naslednji postanek bo na kmetiji Marn, ki se ukvarja s
pridelavo in predelavo mleka. Po predstavitvi in ogledu predelave sledi
degustacija: domači siri vseh vrst, domača skuta, skutni namazi z zeliščnimi in
sadnimi dodatki, navadni ter sadni jogurti iz domačega mleka, domač kruh,…. V
ponudbi imajo tudi sirotko in kisavo, ki ugodno vplivata na prebavo in splošno
dobro počutje. So ponosni lastniki mlekomata »Mleko z Jezera«, ki ga je Zveza
potrošnikov Slovenije ocenila kot enega od najkvalitetnejših vzorcev mleka.
V gostilni Rakar, eni najinovativnejših in najboljših gostiln v Sloveniji boste
postreženi z lahkim toplim kosilom. Člani Jeunnes Restauranteurs D'Europe,
Nedelova gostilna 2012… Visoko izobražen kader z velikim občutkom iz
lokalnih proizvodov ter spoštovanja tradicije razvija vrhunsko kulinariko. Sveže,
lokalno, tradicionalno v presežkih.

Cena: 24 € (odrasli); 18 € (otroci do 15. leta)
Cena vključuje:
Ogled kmečke in rokodelske tržnice v Trebnjem, degustacija kave
ali čaja v Hotelu Opara, ogled Galerije likovnih samorastnikov,
dobrodošlica in predstavitev na kmetijah Uhan in Marn, lažje toplo
kosilo v gostilni Rakar.
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