Sjaj običaja Turopolja
i Posavine
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obilazak
Velike Gorice;
posjet obrtu izrade
likera; obilazak
destilerije i degustacija;
Turopoljski lug –
ostatci hrastovih
šuma; Vrata od krča
– spomenik ljudskom
radu; radionice izrade
tradicijskog nakita
i ženskog načina
češljanja

Zahvaljujući svojim plemićima, Turopolje je već od 13. st. imalo
administrativnu neovisnost. Otkrijte priče Turopolja koje su
istkala stoljeća burne povijesti: o kravati, Jurjevu i sv. Luciji
te o starom gradu Lukavcu. Uživajte u čarobnim turopoljskim
ljepoticama – drvenim kapelicama. Posavina po etnografskom
nasljeđu čini blisku cjelinu s Turopoljem, a krasi je očuvanost
starih obiteljskih drvenih kuća. Selo Krapje rijedak je biser
očuvane tradicijske arhitekture. Ovo Vam putovanje pruža
priliku da zavirite u prošlost sela. Kako je izgledala tipična
seoska svadba, kako su se češljale djevojke i žene, koji su plesovi
bili dio svake manje i veće svečane prilike, kakav se nakit nosio i
izrađivao – dio je običaja koje ćete moći otkriti i u kojima ćete se
moći okušati na ovome putovanju koje otkriva sjaj tradicijskih
običaja sela Turopolja i Posavine.
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Aranžman je moguće realizirati ovisno o potrebama i zahtjevima klijenta
(trajanje i sadržaj programa prilagodljivi su potrebama i zahtjevima klijenta
brojem dana i količinom usluga, mjestom polaska). Aranžman se može
realizirati tijekom cijele godine za grupe od sedam do 25 osoba. U slučaju
lošeg vremena pojedini dijelovi programa u dijelu prezentacija i nastupa KUDova biti će realizirani na drugim lokacijama u zatvorenom prostoru. Smještaj
je moguć na području Velike Gorice u hotelu ili pansionima s 3 ili 4 zvjezdice,
a na zahtjev može biti organiziran i u Zagrebu, dok je prijevoz moguć u našoj
organizaciji ili privatno. Stručno vođenje moguće je na hrvatskom i engleskom
jeziku, a na upit i na drugim jezicima. Svi navedeni podatci su okvirni i nisu
obvezujući pa Vas molimo da nam se obratite za izradu konačne ponude.
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