Hiša
mojstrovin
Perger 1757
Obišči edinstveno turistično točko
Slovenije in spoznaj več kot dve
stoletji in pol staro dediščino
tradicionalne slovenske obrti - medičarstva, lectarstva in
svečarstva.
V Slovenj Gradcu deluje edini
evropski medičar in svečar s
tradicijo iz leta 1757. Vsa znanja in spretnosti, ki jih sleherni
obiskovalec spozna, se iz roda v
rod prenašajo na sedaj že deveto
generacijo tega družinskega podjetja. Zgodbe mojstra Hrabroslava
so kot »živa knjiga« in vas bodo
popeljale v srednjeveško preteklost, pripovedovanje resničnih družinskih zgodb in skrivnosti, pa do
smeha, začudenja in spoštovanja.
Uživajte v vodenem ogledu, v katerem so med drugim uživali tudi
Lucianno Pavarotti, njegova svetost Dalaj Lama, Donald Trump in
še več kot 100.000 drugih gostov.
Edinstveni izdelki, katerih izdelavo boste dodobra spoznali vas ne
bodo pustili ravnodušne, posebej
veliko vrednost pa nosijo tudi
zaradi dejstva, ker so vključeni
v redni protokolarni izbor daril
Republike Slovenije in so jih v dar
dobile številne znane domače in
tuje osebnosti.
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Program vodenega ogleda:
• Sprejem in uvodni nagovor.
• Predstavitev obrti in številnih družinskih
zgodb in skrivnosti (»živa knjiga«).
• Degustacija prvovrstnih domačih
bonbonov, več vrst nagrajenih
ekoloških medenjakov, brezalkoholne
staroslovanske pijače - OL, medenega
žganja in po želji tudi medenega vina.
• Obisk drugega dela galerije, kjer sledi
prikaz izdelovanja pravih voščenih sveč,
medenjakov, lectarskih izdelkov in še
mnogo zanimivega.
• Obisk prodajalne, v kateri je možen tudi
nakup izdelkov.
• Po želji ogled razstave nagrajenih
srednjeveških fotografij s prizorišč doma
in po svetu.
• Zaključek izleta – namenjen vsem
ljubiteljem živali, ki vidijo svetovno
atrakcijo, ki naj ostane skrivnost in
presenečenje.
Ponosni smo, da vam lahko ponudimo obisk
ene izmed najbolj obiskanih zasebnih galerij oziroma muzeja v Sloveniji. Počaščeni
bomo, če nas boste obiskali tudi Vi!
Informacije:
• Obvezna predhodna rezervacija.
• Sprejem zaključenih skupin, možne tudi
individualne prijave.
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