GROFIJSKI PAKET
»Jurčičevo leto 2021 – LITERIKA«
»Le razvaline še vidimo na gorah,
le majhni ostanki nam živo pripovedujejo,
da človek malo malo časa potuje tod;
človek mine, rod ostane.«
Josip Jurčič (Jurij Kozjak)
Vlada Republike Slovenije je na predlog
Občine Ivančna Gorica leto 2021 razglasila za Jurčičevo leto.
Za vas smo pripravili aktivne družinske počitnice s spoznavanjem življenja in dela
prvega slovenskega romanopisca, Josipa Jurčiča. Na naši domačiji, kjer se piše
zgodovina že preko 2800 let, bomo z vami odkrivali poti, po katerih je hodil Josip
Jurčič, spoznavali zgodovinsko preteklost naših krajev in podoživljali vrednote, ki so
zaznamovale slovensko deželo.
Paket »Jurčičevo leto 2021 – Literika« vsebuje:
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namestitev na Domačiji Grofija,
postreženi zajtrk in večerja v kmečki sobi ali zunaj pod lipo,
voden ogled spomeniško varovane domačije iz leta 1800, etnološke zbirke o
kmečkem življenju na starem skednju in oboro jelenov,
prebiranje Jurčičevih del pod dvestoletno lipo,
sprehod do cistercijanskega samostana v Stični, kjer živijo beli menihi in je znan tudi
po srečnem razpletu v Jurčičevem romanu Jurij Kozjak, ogled verskega muzeja,
pohod po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave (3 ure primerne hoje za družine z
organiziranim prevozom z vlakom ali avtom do Višnje Gore, ogled spomenika »Hiša
kranjske čebele« in učnega čebelnjaka na začetku pohoda, postanek in piknik iz
nahrbtnika ob slikoviti cerkvici Svetega Duha nad Polževim, ogled ruševin gradu
Slemenice),
voden ogled po Jurčičevi domačiji (rojstna hiša s črno kuhinjo, ogled predstave,
povzete po Jurčičevih literarnih delih na lesenem odprtem gledališču, ogled
izobraževalnega filma o življenju in ustvarjanju Josipa Jurčiča ter mala pozornost za
pohodnike),
ogled cerkve na Muljavi (zlati oltar Janeza Bleiweisa).

CENA:
● 290,00 €/osebo za 3 noči
● popusti za otroke, če bivajo v sobi skupaj s starši ali na pomožnem ležišču:
o do 4 let – brezplačno
o do 12 let – 50 % popust
Domačija Grofija – Marija Majda Vrhovec, Vir pri Stični 30, 1295 Ivančna Gorica
Rezervacije sprejemamo na: info@grofija.com
Telefon: 041-777-944
www.grofija.com

