NOVA GORICA PRVA NAZDRAVLJA MARTINU IN SLOVENCEM
Otvoritev sezone martinovanj bo povezala širšo Goriško
Nova Gorica, ki letos praznuje 70. obletnico mesta, bo že drugič prva nazdravila Martinu in odprla
sezono martinovanj po vsej Sloveniji. V poklon največjemu vinskemu prazniku v Sloveniji bodo v
soboto, 28. oktobra od 17. ure naprej, na Bevkovem trgu zadišali ŠTIRJE MARTINOVI OKUSI V MESTU v
organizaciji Turistične zveze TIC Nova Gorica in s podporo Mestne občine Nova Gorica. Okusi in vina
štirih pokrajin - Vipavske doline, Krasa in Brd ter njunih bratskih Carsa in Collia v Italiji - se bodo mešali
na večerni odprti tržnici. Na osrednji novogoriški trg v goste poleg najbolj znanih vipavskih vinarjev
prihajajo tudi drugi izjemni slovenski vinarji iz Brd in Krasa, odlične restavracije - večina najbolje
ocenjenih severnoprimorskih gostišč je prav iz Nove Gorice in okolice - turistične kmetije in italijanski
ponudniki. Letošnja prednost in novost je, da se bodo obiskovalci iz širše Goriške regije na dogodek in
nazaj lahko brezplačno pripeljali z veselim GOGO busom. Okušanju vin in dobrot bo takt in ritem
narekoval neverjetni slovenski harmonikar Marko Hatlak s svojo etno skupino Kapobanda, ki bo
občinstvo razgrela z emocionalnim melosom Balkana z odmevom ciganske in irske folk glasbe.

Poklon vinu v družbi najboljših slovenskih vinarjev
Na pobudo župana Mestne občine Nova Gorica Mateja Arčona, ki je ponosen, da veseli duh
martinovanj poveže vso Slovenijo, in v izvedbi Turistične zveze TIC Nova Gorica pod vodstvom Dejane
Baša bo tudi letos Nova Gorica pričela s sezono martinovanj v Sloveniji. Na dogodku se bodo predstavili
vinarji in gostinski ponudniki iz 4 vinorodnih okolišev. Dogodek Štirje MARTINOVI okusi v mestu se bo v
Novi Gorici odvijal zadnjo soboto v mesecu oktobru, torej 28. 10. 2017, s pričetkom bo 17.uri. Veselo
razpoloženje na Bevkovem trgu bo trajalo vse do polnoči. Veliko otvoritev dogodka bo zaznamoval
slavnostni krst mladega vina, s katerim se bo uradno pričela sezona martinovanj po vsej Sloveniji.
Dejana Baša, vodja dogodka in Turistične zveze – TIC Nova Gorica ne skriva ponosa nad uspešnim
povezovanjem: »Vesela sem, da bomo v Novi Gorici zopet združili najboljše vinarje in gostince Goriške in
okoliških vinorodnih območij. S tem krepimo povezovalno vlogo mesta Nova Gorica, ki je pod krovno
znamko GO Gourmet že združila izjemne lokalne vinarje in gostince Vipavske doline, na našem Predmartinovanju pa se jim pridružijo tudi ponudniki najboljših vin in dobrot iz sosednjih pokrajin. Živimo v
regiji z izjemno pestrostjo okusov in vin, ki se uvrščajo med najboljše na svetu, in na to smo upravičeno
ponosni.«

Brezplačni GOGO bus z vipavskega podeželja in iz Brd v center Nove Gorice
Letošnja novost prireditve sta dva vesela GOGO busa, ki bosta brezplačno vozila iz okoliških vasi do
Bevkovega trga. Krožni vožnji bosta potekali iz Branika v Novo Gorico, druga pa iz Brd skozi italijanski
Collio do Nove Gorice in nazaj. Prevoz si je mogoče zagotoviti s predhodno rezervacijo prek
elektronskega naslova tzticng@siol.net.

Vino, dobrote in glasba – najboljši trio za dobro zabavo
Za dobro spajanje vina in hrane bodo poskrbeli gostinski ponudniki, združeni pod skupno znamko GO
Gourmet in drugi mojstri velikih štirih pokrajin - Vipavske doline, Krasa in Brd ter italijanskih Carsa in
Collia. Za simbolno ceno se lahko prijavite tudi na delavnico Tako blizu, tako različni, ali vendar slični, na
kateri se boste podučili o veščinah spajanja hrane in vina. Za veselje med stojnicami bo obiskovalce
razveseljeval gosak GOGO, prikupna maskota in ambasador novih doživetij v Novi Gorici.
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