PROGRAM IZLETA V LENDAVO, sobota 19. 5. 2018
7:00 Odhod iz Ljubljana
7: 45 – na Trojanah se pridružijo člani iz Trbovelj
8:25 – postanek na Tepanjah
10:00 – prihod v Lendavo
10:30 – ogled Lendavskega gradu
12:00 – ogled kapele sv. Trojice z mumijo Mihaela Hadika iz leta 1733
13:00 – kosilo
15:00 – ogled stolpa Vinarium

Kosilo bo v restavraciji Bella Venezia.
Mesni menu: goveja juha, telečja pečenka, pečen krompir, sezonska solata, tiramisu (10
EUR). Vege menu: zelenjavna juha, testenine s paradižnikom in baziliko, sezonska solata,
tiramisu (9 EUR)
PRIJAVE in plačilo za kosilo do 9.5.2018 pri sekretarju

Vinarium
Lendava z vinogradi, bližnjimi in okoliškimi, ter geografsko lego predstavlja stičišče različnih
kultur in kulinaričnih užitkov pri čemer predstavlja vino osrednjo vlogo. Stolp se nahaja v
osrčju vinogradov in s ponudbo domačih in tujih vin simbolizira »tržnico vin«, oziroma kot bi
jo v času rimskega imperija imenovali, »forum vinarium«. Tako je razgledni stolp sredi
slikovitih Lendavskih goric dobil ime Vinarium Lendava.

Lendavski grad
Zgodovinarji ne izključujejo možnosti, da je na mestu današnjega lendavskega gradu, že pred
12. stoletjem stala utrdba, vendar pa sta njena oblika in okoliščine gradnje zaenkrat
izgubljeni v mraku zgodovine. Zagotovo vemo le, da je v drugi polovici XII. stoletja na
posestvu rodbine Hahót-Buzád, na območju nekdanje zalske županije stalo 19 utrdb; med te
sodi tudi lendavski grad. Doslej najstarejši odkriti pisni vir o Dolnji Lendavi je darilna listina iz
leta 1192, ki priča o pridobljenem lastništvu rodbine Hahót (Hahold) nad krajem “AlsóLendva” (Dolnja-Lendava). Že v prvi polovici XIII. stoletja je Lendava postala gospodarsko
središče dolnjelendavske veje rodbine Hahót-Buzád.

Kapela sv. Trojice
Sredi prijaznih vinogradov kot ponosen bel stražar varuje mesto Kapelica svete Trojice in zre
na Lendavo pod seboj. Tistim, ki bi želeli videti nekaj bolj edinstvenega, priporočamo ogled
mumije v kapelici, vojščaka Mihaela Hadika, ki je bil eden največjih junakov iz bojev s Turki.
Okrog kapele leži najstarejše pokopališče v Lendavi, kjer lahko občudujemo umetniško
izdelane nagrobnike.

Restavracija Bella Venezia
Medtem ko boste občudovali ambient, v katerem se nahajate, boste uživali v jedeh, ki so
pripravljene z veliko predanostjo osebja, ki je vedno pripravljeno nadaljevati tradicijo
gostoljublja, toplega vzdušja in dobre hrane.

