
                                     KULTURNI DAN - IZLET PO VIPAVI 

Turiste bi peljal na ogled štirih znamenitosti Vipave in njene okolice. Izlet bi začeli v Vipavi, kjer bi si  

najprej ogledali nekaj izvirov reke Vipave. Nato bi se ustavili pri Lanthierijevem dvorcu, sledil bi 

sladoled ali kava pri Marjanci. S kolesi bi se nato odpeljali do Zemona ter izlet končali pri egipčanskih 

sarkofagih.   

 NARAVANE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 

- IZVIRI VIPAVE 

 

Izvir reke Vipave je naravna znamenitost in redka posebnost. V Vipavi, pod strmim pobočjem Nanosa, 

privre reka na plano v več izvirih in se v obliki obrnjene delte steka v svojo strugo. Take oblike izvira v 

Evropi ne srečamo nikjer drugje. Majhno mestece Vipava je  prepredeno s kraškimi izviri in strugami, 

čez katere so zgrajeni številni mostovi. Zato so Vipavo poimenovali tudi slovenske Benetke. Že kmalu 

po tem, ko se vode vseh izvirov zlijejo v eno strugo, se v Vipavo zlijeta potoka Močilnik in hudournik 

Bela, v bližini Ajdovščine pa še Hubelj, ki v strugo Vipave ob večjih padavinah prispeva velike količine 

vode. 

- LANTHIERIJEV DVOREC: 

 

 

 

 

Na vipavskem glavnem trgu stoji baročni dvorec, ki so ga grofje Lanthieri zgradili leta 1659. Več stoletij 

je bil pomembno upravno, kulturno in družabno središče zgornje Vipavske doline. Zaradi odlične lege 

ob pomembni prometni povezavi, udobja, lepega parka in gostoljubnosti je dvorec v 17. in 18. stoletju 

gostil številne pomembne osebnosti, tudi vladarje in slovite umetnike, kot je beneški komediograf 

Carlo Goldoni. Dvorec je bil pred nekaj leti temeljito obnovljen, v njem deluje Visoka šola za 

vinogradništvo in vinarstvo ter drugi pedagoški in raziskovalni programi Univerze v Novi Gorici. Lahko 

si ga ogledate. 

 



- ZEMONO 

 

 Dvorec je bil zgrajen leta 1689 kot poletna rezidenca oziroma lovski dvorec. Listine o najzgodnjejšem 

obdobju dvorca Zemono niso ohranjene, predvsem zaradi uničenja v prvi svetovni vojni in funkcije, ki 

jo je dvorec imel, saj je bil le eno izmed poslopij vipavske graščine. Dvorec ni bil nikdar stalno naseljen. 

V njem so potekale zabave plemičev, v času trgatev pa so v njem pridelovali vino. Bil je v lasti družine 

Lanthierijev. 

- SARKOFAGI 

 

Egiptovska sarkofaga se nahajata na mestnem pokopališču v Vipavi, kjer si lahko ogledamo tudi 

zanimivo cerkvico svetega Jožefa.  V Vipavo jih je na začetku 19. stoletja pripeljal Anton Lavrin (1789-

1869). Lavrin je bil egiptolog, raziskovalec in generalni konzul. Sarkofaga so našli v grobnici egipčanske 

dinastije ob vznožju piramid v Gizi. Izvirata iz časa okoli leta 2450 pr.n.št. in sta iz rdečega granita. Sta 

največji znamenitosti na pokopališču. 

 

ČAS ZA OKREPČILO 

Turistom bi svetoval kosilo v gostilni Krhne v centru mesta, kjer bi lahko poskusili  vipavsko specialiteto, 

kot je na primer vipavska jota ali pa štrudelj. Prav tako bi jim  svetoval pokušino vina v vipavskem TIC-

u. Če bi bil topel dan,  pa bi jim predlagal sladoled pri Marjanci. 

 

Vid Zorn, 8.a 


