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SLOVENIJA

Posavska vinorodna dežela se je predstavila Ljubljančanom
Za nami je še ena uspešna izvedba Ljubljanske vinske poti. Tokratna Ljubljanska vinska pot je
predstavila vina in kulinarične dobrote vinorodnih dežel Podravja in Posavja. Za piko na i pa so
poskrbeli gostinci, udeleženci projekta Okusi Ljubljane, ki so predstavili tipične ljubljanske jedi.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
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SLOVENIJA

25.9.2014 www.lokalno.si

Stran/Termin:

Naslov: Posavska vinorodna dežela se je predstavila Ljubljančanom
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
http://www.lokalno.si/2014/09/25/121264/zgodba/Posavska_vinorodna_dezela_se_je_predstavila_Ljubljancanom/
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
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Za nami je še ena uspešna izvedba Ljubljanske vinske poti. Tokratna Ljubljanska

vinska pot je predstavila vina in kulinarične dobrote vinorodnih dežel Podravja in
Posavja. Za piko na i pa so poskrbeli gostinci udeleženci projekta Okusi Ljubljane ki
so predstavili tipične ljubljanske jedi.

Dodobra prenovljena ulica
Pod gozdom
25.9.2014

Prireditev Ljubljanska vinska pot predstalja Podravje in Posavje je po obsegu manjša
prireditev s skoncentrirano in skrbno izbrano ponudbo kar obiskovalcem omogoča
bolj natančno okušanje dobrot in pobližje spoznavanje običajev predstavljenih
vinorodnih dežel. Sobotno izvedbo je vreme nagradilo z jasnino navdušujoči odzivi
tujih in domačih obiskovalcev pa so poplačali vložen trud tako organizatorjev kot tudi
razstavljavcev. Na prireditvi je več kot 1000 obiskovalcev pokušalo in kupovalo vina in
druge dobrote samo prireditev pa je opazilo 5000 obiskovalcev skupine turistov
mimoidoči
Med aktivnimi obiskovalci so prevladovali tuji turisti kar daje dodatno
težo našim prizadevanjem po širši promociji slovenskih vin in kulinarike. Sodeč po izjavah razstavljavcev je zadovoljstvo tudi na njihovi
strani tako po promocijski kot tudi po prodajni plati. Posebej velja izpostaviti udeležbo gostincev iz projekta Okusi Ljubljane ki so
Ljubljanski vinski poti dali novo dimenzijo in zelo uspešno dopolnili ponudbo Podravja in Posavja.

Šibek potresni sunek gorelo v

nenaseljeni hiši
25.9.2014

Mali Romi radi zahajajo v
mobilno učilnico v naselju
24.9.2014

Zadovoljstvo so izrazili tako gostinci kot tudi obiskovalcev. Da je ljubljanska kulinarike odlično dopolnila vinsko ponudbo so se
strinjali tudi nastopajoči vinarji. Zasluge za to gredo Turizmu Ljubljana nosilcu projekta Okusi Ljubljane Vse to nas navdihuje z
optimizmom da bodo zadnji dve izvedbi Ljubljanske vinske poti še boljši in uspešnejši je po prireditvi povedal direktor in organizator
prireditve Rado Stojanovič.
N. L.
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