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Slovesna združitev vin

Sestre Svetega Martina

Bratovščina Svetega Martina

Na Martinovo bodo v Vinoteki Solum v Novi Gorici vinarji iz vinorodnega okoliša Vipavska dolina simbolično združili svoja vina v enem sodu. Gre za 
simboliko povezovanja, ne za enološko vrednost takega vina. Cilj je, da bi se pobudi v prihodnjih letih pridružili tudi vinarji iz ostalih bližnjih (Brda, 
Kras, Slovenska Istra) in italijanskih (Collio, Isonzo, Carso, Pokrajina Ravenna) vinorodnih okolišev, saj Nova Gorica predstavlja njihovo stičišče.

Skupino Sester Svetega Martina sestavlja sedem prijateljic (Ines Bobek, Tina Kastelic, Nejka Štekar  Klinec, Metka Mavrič, Lavra Peršolja, Marjetka 
Sirk in Nataša Šuligoj), ki z različnimi aktivnostmi prispevajo k dvigovanju in promoviranju kulture uživanja vina, spoznavanju kulinaričnih 
posebnosti, druženju in ustvarjanju novih priložnosti za promocijo slovenskega vinskega turizma doma in na tujem. 

Bratovščina svetega Martina je skupina domoljubov in ljubiteljev vina, ki deluje v smeri promocije slovenske vinske stvarnosti v želji, da slovensko 
vinarstvo s svojo kvaliteto, samoniklostjo in bogatim kulturnim izročilom postane ena od nosilnih vsebin za promocijo naše domovine v tujini. Vsako 
leto se na martinovo, 11. 11., odpravi v enega od vinorodnih okolišev, letos prav v Vipavsko dolino. 

Torek, 11. 11. 2014 (na martinovo) // 17.00

ob 20.30

Sreda, 12. 11. 2014 // 19.00

�slovesna združitev vin iz vinorodnega 
okoliša Vipavska dolina ob prisotnosti 
vinarjev

�zdravica župana Mateja Arčona
�delavnica s Sestrami Svetega Martina: 

priprava MARTINCA
�nastop dedka in vnuka s harmoniko: 

Žan Žgur in Branko Pirih

�prihod Bratovščine Svetega Martina

�predstavitev mladega vina rosé iz vinske 
kleti Štokelj s Planine nad Ajdovščino 

�druženje ob vinu in glasbi

Četrtek, 13. 11. 2014 // 19.00

Sobota, 15. 11. 2014 // 10.00 – 19. 00

od 19.00

�vinski večer z vini iz vinske kleti  
Čebron s Preserja 

�druženje ob vinu in glasbi

�druženje ob vinu in glasbi 

�pokušnja in prodaja čokolade 

�druženje ob vinu in glasbi

Vse dni Martinovega tedna boste lahko pokusili 
ročno rezan pršut v testu in ostale dobrote, ki jih 
tudi sicer ponujamo v Vinoteki Solum.

Petek, 14. 11. 2014 // 19.00


