• 5. Mednarodno srečanje lastnikov GW motorjev
v Termah Olimje
Četrto GWEF srečanje zapovrstjo je bilo v maju. Za Združenje GW Slovenija je bilo to peto
uradno mednarodno srečanje, ki je potekalo v Termah Olimje v občini Podčetrtek. V petek 23.,
ko smo imeli vožnjo z lučkami - Light Parade in v soboto 24. maja, ko smo imeli Parado narodov
smo se peljali v Rogaško Slatino - Spodnje Posotelje. Stičišče mestnega in zdraviliškega
območja Rogaške Slatine predstavlja Evropska ploščad in se je uveljavila kot priljubljen in
obiskan prireditveni prostor, zato smo si jo tudi mi izbrali v sklopu svojega srečanja, da
postavimo nanjo svoje jeklene konjičke na ogled obiskovalcem.
Udeleženci GW motorjev so se zbrali iz
štirinajstih držav Evrope. Obiskovalci so
lahko občudovali motorje iz Italije, Francije,
Srbije, Rusije, Madžarske, Švedske, Švice,
Nemčije in drugih držav. Med obiskovalci sta
največ zanimanja požela konjička iz Rusije in
trikolesnik iz Srbije. Honda GW, to so
potovalni motorji višjega cenovnega razreda
z obilo dodatne opreme.

Ker vsako leto pripravljamo Panoramsko vožnjo
po naši deželi, je potrebno preveriti še zadnje
točke po lokacijah trase predno se odpeljemo.

V soboto se motoristi najprej
odpeljemo na panoramsko vožnjo
v okolico Kostanjevice na Krki, do
vinske kleti Žaren – Leskovec pri
Krškem in se vračamo nazaj v
Terme Olimje. Popoldan pa v
Rogaško Slatino na “Parado
narodov”, kjer se obiskovalcem
predstavimo z mimo vožnjo ob
zvokih glasbe in z zastavo svoje
države. Po zastavah obiskovalci
lahko zaznajo odkod so se
Goldwingerji pripeljali na naše
srečanje. Z vso organizacijo, ki jo
mora speljati klub, pa ob enem
naredimo veliko promocijo za našo
državo širši Evropi.

Vinarstvo Žaren se nahaja v Nemški vasi, ob Gornje dolenjski vinski cesti. Družina se ukvarja
s pridelavo cvička – dolenjskega posebneža, fenomena v svetovnem merilu. Poleg
vinogradništva se ukvarjajo tudi s pridelavo jabolk. Svojim obiskovalcem ponujajo prodajo
cvička in modre frankinje, ogled vinogradov, nakup jabolk, ogled vinske kleti, ki ima bogato
zgodovino in tradicijo. Odlikuje jo častitljiva starost, po razpoložljivih podatkih preko 300 let.
Klet je edinstvena glede svoje gradbene strukture. V celoti je v zemlji, strop krasi zelo nizek
obok.

Tudi blagoslova motorjev smo bili deležni, predvsem pa srečno vrnitev na poti domov.

Za vožnjo ˝Parado narodov¨ se počasi zbiramo v kolono in nato odpeljemo v Rogaško
Slatino.
Zvečer sledi še uradna podelitev nagrad in priznanj GWEF-a. Naslednji dan od odhodu
prijateljev GW motorjev, sledi pospravljanje prireditvenega prostora in iskanje nove destinacije
za naše srečanje. Destinacija se izbira za dve leti vnaprej, kajti za naslednje leto je že izbrano
in potrjeno, ter objavljeno na spletni strani GWEF.

Letak in nagrada za udeležbo na srečanju

