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Uvod
Odkrito bahava in skrivnostno prefinjena. Pokrajina travnikov in gozdov, brhkih zelenih rek,
zibke slikovitih krajev in iskrenih, gostoljubnih ljudi. 

Sproščeno umeščena v jugovzhodno Slovenijo, med Ljubljansko kotlino in reko Savo, ima mnogo 
presenetljivih obrazov. Reliefna razgibanost, številni vodotoki, kraške značilnosti in biotska raz-
novrstnost ustvarjajo njeno nepozabno dinamičnost. V njenih lokalnih prostranostih se bohotijo 
temno zeleni gozdovi, katerih pragozdni ostanki in drevesni velikani jemljejo dih. Rečne doline 
iskrivih lepotic Krke, Mirne, Kolpe in Lahinje, ki dajejo dom redkim rastlinskim in živalskim 
vrstam, vabijo v mirna zatočišča. Na obronkih njenih gričev žlahtni s soncem ljubkovano grozdje, 
ki v vinskih kleteh nato dozori v pravcato poezijo, katere verzi tečejo navznoter. V nedrjih njenih 
globin brbotajo vrelci krepčilne in zdravilne termalne vode. Bogata dediščina plemeniti zaselke, 
vasi in mesta. Gradovi, sakralna, stavbna, spomeniška in vrtno-arhitekturna dediščina so dragulji, 
ki tvorijo njeno bogato celovitost.  Kot Zeleni Jurij spomladi prebuja naše čute, tako Bela krajina 
oživlja starodavne izkušnje in doživetja. Kolesarske in planinske poti peljejo mimo skritih kotičkov 
kočevske narave, gozdnih rezervatov, ostankov gradov in spomenikov. Prostrana pokrajina pestre 
konfiguracije je domovina rjavega medveda ter mnogih drugih živalskih in rastlinskih vrst. Je tudi 
dežela prijaznih ljudi, ki živijo v ravnovesju s čudovito naravo in sami s seboj.

Tukaj živijo pristni ljudje. Prijazni, odprti, veseli. 

Upravičeno ponosni na svoje dosežke, ustvarjalnost ter naravno in kulturno dediščino, vedno pri-
pravljeni, da jo delijo z drugimi. Njihovo gostoljubje ne pozna meja, pogrnjene mize so polne kuli-
naričnih in vinskih dobrot. Njihovi nasmehi so široki, besede mehke in pomirjujoče, njihova srca 
pa polna prijetnih melodij. Objem mehke topline, ki te spremlja še dolgo potem, ko zapustiš njene 
prijazne grudi, začutiš ob vsakem srečanju z njo. Tukaj se počutiš doma, ne glede na to, od kod te 
je prineslo in kam si namenjen. Tukaj nisi osamljen, čeprav ne poznaš nikogar. In tukaj spregledaš, 
zaznaš, začutiš in se zmehčaš, čeprav si prispel ves trd in otopel od bremen časa.

Tukaj brbončice zaživijo, um se umiri in srce napolni sreča ob vseh drugačnih doživetjih.

Dolenjska, Bela krajina, 
Kočevsko-ribniška – 
razgibana, zelena, iskriva, 
umirjena, družabna.

3



Kaj morate obiskati?
Glavni trg v Novem mestu s Frančiškanskim samostanom in 
knjižnico.

Dežela kozolcev, Šentrupert - prvi muzej na prostem na svetu.

Samostan Pleterje - edina živa kartuzija v slovanskem svetu.

Hišo žive dediščine v Šmarjeških Toplicah - spoznajte lokalno     
dediščino skozi zgodovinska obdobja in tematske sobe.

Krajinski park Lahinja in Kolpa - doživite neokrnjeno naravo Bele 
krajine.

Otočec - z edinstvenim grajskim hotelom sredi otoka.

Romarska cerkev Marijinega vnebovzetja v Novi Štifti.

Gorjanci s Trdinovim vrhom (1178 m) najbolj znano in obiskano 
dolenjsko pogorje. 

Živi muzej grad Struga - majhen grad, veliko doživetje zgodovine. 

Nebesa nad Šentrupertom (602 m) od koder seže nebeški razgled.

Razvaline dvorca Soteska ter vrtni paviljon Hudičev turn, o          
katerem krožijo zanimive zgodbe.

Grad Žužemberk - eden najslikovitejših gradov na Slovenskem. 

Medena pot - podajte se na prijeten sprehod po tematski Medeni 
poti v Dolenjskih Toplicah. 

Baza 20 pomemben spomenik državnega pomena je edini na 
tako skriven način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakšnega 
odporniškega gibanja v Evropi.



Kartica drugacnih doživetij
Destinacija Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško vam nudi obilo 
možnosti za drugačno preživljanje prostega časa ali počitnic. 

Da bo bivanje pri nas še prijetnejše vas vabimo k obisku številnih ponudnikov, 
ki so za vas pripravili različne ugodnosti.

Svojo kartico Drugačnih doživetij boste prejeli brezplačno pri ponudnikih 
nastanitve z letaka, ob vsaj eni nočitvi.

Ugodnosti veljajo v času bivanja pri ponudniku nastanitve na destinaciji + 30 
dni. Ugodnosti lahko koristi imetnik kartice (nosilec rezervacije) ter njegova 
družina, skupaj do 5 oseb.

Izpolnite pristopno izjavo na zadnji strani kataloga ter jo oddajte na recepciji.                     
Veljavnost kartice potrdi ponudnik pri katerem ste nastanjeni.

Kartico drugačnih doživetij lahko prejmete
pri ponudnikih, označenih s simbolom.



Kje jesti?



10% popust na nočitve.
Delavnica peke belokranjske pogače (ob predhodnem naročilu).

Gostišče Veselič
Vzemite si čas in okusite pravo hrano na podeželju. Za vas med tednom pripravljajo 
malice, v popoldanskih urah kosila, med vikendi posebna kosila in raznolike vikend 
ponudbe. Razvajali vas bodo ob jedeh po naročilu in ob predhodnem dogovoru spekli 
jagenjčka ali odojka v krušni peči. Če imate praznovanje, obletnico, poroko ali potujete 
organizirano po belokranjskih krajih, so pravi naslov za vas. Idilična lokacija ob reki Kolpi, 
bližina treh belokranjskih mest, prijeten ambient, prijazno osebje in okusna hrana so 
zagotovilo, da se boste lahko srečevali večkrat.

Podzemelj 17
8332 Gradac

+386 (0) 7 36 37 233

gostisce.veselic@siol.net

10% popust na nastanitev (min. 2 dni).
10% popust na jedi po naročilu in brezplačna kava ali domače žganje.

Dolga vas 5
8360 Žužemberk

+386 (0) 7 30 87 260

info@turizem-koren.comwww.turizem-koren.com

Gostišče Koren
S čudovitim pogledom na grad Žužemberk in nekaj sto metrov pod žužemberškimi 
slapovi, kjer se Krka upehana razlije med zelene travnike leži gostišče Koren. Njihova 
kuhinja temelji na slovenskih tradicionalnih jedeh, hišne specialitete pa so: domača 
gobova juha v kruhovi skodeli, domači žlikrofi, skutni štruklji, pečena ali prekajena postrv, 
kmečka pojedina in namaz iz dimljene postrvi. Gostom nudijo tudi možnosti izposoje 
čolnov, ribolova, nastanitev v sobah, kampiranje ter izvajanje team buildingov.
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Kava pri kosilu ali večerji.

Don Bobi gostilnica in pizzerija
Izvrstna hrana, prijazna in profesionalna postrežba ter izjemna lega. Restavracija Don 
Bobi se nahaja v središču Novega mesta, od koder se razprostira čudovit pogled na staro 
mesto jedro, objeto z reko Krko. Don Bobi s svojo edinstveno kulinarično ponudbo in 
vrhunsko vinsko karto vsakega gosta zmeraj znova prepriča in navduši. Pri njih se radi 
zadržujejo tako poslovneži in tuji turisti kot tudi domačini, ki so jih vzeli za svoje. Prijetno 
okolje restavracije s 60-imi sedeži nudi ravno pravšnjo možnost uživanja v kulinaričnem 
razvajanju in hkrati dovolj intime za poslovna srečanja, druženja v dvoje ter družinska in 
skupinska praznovanja. Pridite in se prepustite zapeljevanju prefinjenih okusov, ki naredijo 
vaš večer popoln.

Kandijska cesta 14
8000 Novo meso

+386 (0) 7 33 82 400

info@don-bobi.siwww.don-bobi.si
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Dobrodošli v deželi vinorodnih gričev in 
gostoljubnih ljudi!

Vino in kulinarika tvorita pomemben del slovenske tradicije. Slovenci
cenimo svoja vina in prisegamo nanje enako kot na okusne specialitete 
naše kuhinje. Pomembna vina dolenjskega in belokranjskega vinorodnega 
okoliša so PTP vina cviček, metliška črnina in belokranjec.

Cviček je evropski posebnež, saj je edino vino v Evropi, ki ima manj kot
10 % alkohola.



Uporaba teniškega igrišča.

Gostilna in penzion Domen
Gostilna in penzion se nahajata ob potoku, na pol poti med Ljubljano in Zagrebom, le 
kilometer od Term Šmarješke Toplice. Na voljo so sobe za eno, dve ali tri osebe, z nadstan-
dardnimi, 220 cm posteljami, klimo, hladilnikom in lastno kopalnico. Nudijo domače jedi 
(postrvi, odojke, štruklje, štrudelj, kruh...) in napitke iz bližnjih kmetij. Na domačiji so konji 
in ostale živali, teniško igrišče, otroško igrišče, prenočiti je možno tudi z avtodomom. Gostje 
se lahko ohladijo v naravni mlinščici ali pa se zapeljejo s kanujem, sprehodijo po okoliških 
vinorodnih goricah in gozdu. Terasa nad potokom, sadovnjak, lastna zidanica in enostaven 
dostop so le še dodatne prednosti tako za tranzitne goste kot obiskovalce, ki si želijo 
večdnevne sprostitve v naravnem okolju. So tudi »Bikers welcome« hotel.

Družinska vas 1
8220 Šmarješke Toplice

+386 (0) 41 890 901

domen.zorko@gostilnadomen.siwww.gostilnadomen.si

Picerija in špageterija Šmarješki gaj

Šmarješke Toplice 116
8220 Šmarješke Toplice

+386 (0) 41 516 793

smarjeski.gaj@gmail.com

V srcu Šmarjeških toplic se nahaja ŠMARJEŠKI GAJ. Pripravili vam bodo posebno 
doživetje in razvajanje tudi če vaša vesela družba šteje 50 oseb. V poletnem času odprejo 
teraso, da lahko v senci in v objemu vetra uživate v kulinarični simfoniji in žuborenju 
bližnjega potoka.
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Digestiv ob naročilu glavne jedi.



Gostišče Kapušin
Dobre gostilne so od nekdaj ponos družine, kraja, vasi, mesta in države. Kapuši-
novo gostišče na Krasincu ponuja vrhunsko kulinariko, ima bogato ponudbo 
uveljavljenih belokranjskih vin, pohvalijo se lahko tudi s sommeliejem. Gost lah-
ko opazi izoblikovan hišni slog gastronomije, ki je sinteza belokranjske dediščine 
in različnih inovacij ter vplivov regionalnih okolij. So mojstri za pripravo pečenih 
jagenjčkov in odojkov, poleg zaščitene pogače pa nudijo tudi belokranjsko in 
prosto povitico.
Na voljo imajo 22 prenočišč v dveh troposteljnih in osmih dvoposteljnih sobah, ki 
so udobne, svetle ter imajo lastno kopalnico in televizijo.

Krasinec 55
8332 Gradac

+386 (0) 7 36 99 150

gostilna.kapusin@t-2.si

www.gostilna-kapusin.si

10% popust na nočitve.
Kozarec vina ob naročilu

kosila ali večerje.

%
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Hotel in restavracija Oštarija

V osrčju Dolenjskih Toplic vas pričakuje domača slovenska kuhinja, v kateri vsaka 
brbončica najde svoje mesto. S toplim ambientom, vrhunskim kuharskim mojstrom in 
umetnostjo želijo prebuditi vsa čutila in vas zapeljati izven okvira klasičnih restavracij. 
Izbrane jedi, vina vseh slovenskih regij in najboljše lokalne sestavine, združene v svež in 
zdrav obrok, vabijo k vrhunskim grižljajem mavrice okusov. S skrbnimi rokami za vas z 
ljubeznijo in kreativnim poseganjem v tradicijo avtohtonim jedem krojijo nova oblačila. 
Gostom je na voljo tudi pet sob in šest apartmajev. Prepustite se sproščenim doživetjem ob 
odlični hrani po vabljivih cenah.

Sokolski trg 2
8350 Dolenjske Toplice

+386 (0) 7 39 37 470

jernej.jarc@ostarija.si

Ob naročilu 3 hodnega menija, dodaten, 4. hod.

www.ostarija.si

Gostilna Rorman

Kozarec hišnega vina ob naročilu kosila ali večerje.

V Gostilni Rorman vam nudijo prenočišča s tremi zvezdicami, malice, kosila, po 
predhodnem naročilu sprejmejo skupine do 60 oseb, na voljo imajo tudi pokrito teraso. 
Gostje lahko uživajo v izvrstni domači hrani, njihova specialiteta je tatarski biftek, ki ga 
ne gre izpustiti ob vašem obisku. Lokacija gostišča je odlična izhodiščna točka za pohode 
na Vinji Vrh, kjer se lahko sprehodite med številnimi vinogradi, lahko se odpravite na 
kopanje v Šmarješke toplice, ali pa uživate v čudovitem grajskem okolju, ki ga nudi bližnji 
Otočec.

Tomažja vas 30
8275 Škocjan

+386 (0) 7 30 77 680
+386 (0) 41 779 474

rorman.gostilna@gmail.comwww.gostilnarorman.si
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Dobrote Dolenjske
Obiskovalcem zagotavlja nepozabna kulinarična in kulturna doživetja bogate 
palete okusov Dobrot Dolenjske. Prepleta bogato paleto sporočilnih, izvirnih 
zgodb: vrhunsko gastronomijo, vinarstvo, izvorne in bogate zgodbe podeželja, 
neskončno bogato kulturno in etnološko dediščino vpeto v turistično ponudbo 
Dolenjske. Obiskovalci skozi programe in individualna doživetja v dobesednem 
in prenesenem pomenu okusijo in v polni meri doživijo preteklost in sedanjost 
edinstvene pokrajine – Dolenjske.

9

Obiščite DOBROTE DOLENJSKE v Trebnjem
Privoščite si nepozabno kulinarično doživetje ob katerem boste v dobesednem 
in prenesenem pomenu okusili in v polni meri doživeli DOLENJSKO.
DOŽIVETJE bomo pripravili v skladu z vašimi željami in pričakovanji in 
razpoložljivim časom; vsekakor obisk DOBROT ni le obisk trgovine z jagodnim 
izborom več kot 500 lokalnih certificiranih produktov, temveč mnogo več.

Nudimo vam:
• Strokovno vodeno predstavitev projekta.
• Ogled centra DOBROTE DOLENJSKE.
• Strokovno vodene DEGUSTACIJE.
• Kulinarične DELAVNICE.
• Team buildinge.
• Predavanja…
Programi trajajo od 30 minut pa do 5 ur.

Obisk centra DOBROTE DOLENJSKE v Trebnjem lahko ZA VAS nadgradimo 
z odličnimi programi; kulinaričnimi produkti in storitvami ter dehtečimi šopki, v 
katerih prepletamo kulinariko in gastronomijo, vinarstvo, apiturizem, etnologijo, 
kulturno dediščino, naravne lepote, izbrano ponudbo našega podeželja, pristnost, 
skrite in že odkrite zgodbe naših krajev – goste vabimo, da doživijo in okusijo 
našo deželo na pristni, naš, dolenjski način!

KULINARIČNA IN KULTURNA DOŽIVETJA
BOGATE PALETE OKUSOV DOLENJSKE

• Vrhunska kulinarika in gastronomija.
• Bogata naravna in kulturna dediščina.
• Aktivna in pristna doživetja na podeželju.

Obiskovalci skozi programe in individualna doživetja v dobesednem in
prenesenem pomenu na vrhunski ravni okusijo in polno, v vseh dimenzijah 
doživijo Dolenjsko.



Turistične cvetice in šopki Temeniške in Mirnske doline
 - DOBROTE DOLENJSKE

Cvetlice:
• Kulinarika in gastronomija.
• Vinarstvo.
• Nastanitve.
• Apiturizem.
• Etnologija.
• Kulturna dediščina.
• Naravno dediščina.
• Živa dediščina.
• Izbrana ponudba aktivnih doživetij na podeželju.

Šopki:
• Programi za skupine in individualne goste.
• Strokovne ekskurzije.
• Naravoslovni dnevi za otroke.
• Družinska doživetja.
• Krajši programi (nekaj urni, poldnevni).
• Celodnevni programi.
• Večdnevni programi.
• Delavnice in tečaji…

DOBROTE DOLENJSKE vas vabijo tudi v STARO LJUBLJANO, na Mestni trg 17, 
kjer vam nudimo predstavitve, strokovno vodena vinska in kulinarična doživetja, vse 
informacije o turistični ponudbi Dolenjske in možnost nakupa bogatega izbora hišnih 
DOBROT DOLENJSKE.

+386 (0) 5 99 71 738

info@dobrote-dolenjske.si

www.dobrote-dolenjske.si

Gubčeva cesta 1a
8210 Trebnje

PE Trebnje

+386 (0) 5 99 36 532

ljubljana@dobrote-dolenjske.si

www.dobrote-dolenjske.si

Mestni trg 17
1000 Ljubljana

PE Ljubljana

Ob dolenjskem potoku je mlin,
kaj zmlel nam je mlinarjev sin?

Narava in ljudje v tem delu Slovenije ustvarjajo dobrote, 
ki prenašajo nova spoznanja in seznanjajo z novimi 

okusi. To pa hkrati pomeni, da v teh okusih in izvirnih 
živilih ne boste le uživali, ampak boste »skozi« njih 

spoznavali tudi vsakdanjike in praznike tistih, ki imajo 
zasluge za njihovo kakovost.

Prof. dr. Janez Bogataj

Cvetlice predstavljajo skrite in že odkrite zgodbe naših krajev, ki jih za vas spletamo v različne šopke.



Picerija Totalka
V Piceriji Totalka bodo na svoj račun prišli ljubitelji odličnih pic, posebej 
pa so znani po dolenjski posebnosti, »pičičih z omakami«. Že od vsega 
začetka je vizija zadovoljitev različnih okusov, predvsem pa dobro počutje 
v prijetnem ambientu.

Kandijska cesta 60
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 30 20 100

total@totalnm.siwww.totalka.si

10% popust na dolenjsko posebnost »pičiče z omakami«.

Totalček bar & lounge
V lokalu Totalček bar& lounge je poudarek na postrežbi odlične kave. Da 
bi zadovoljili najzahtevnejše kavopivce ponujajo dve vrsti kave. Najboljšo 
slovensko kavo Barcaffe ter najboljšo italijansko kavo Illy. Poskrbljeno je 
tudi za sladokusce, saj ponujajo odličen domač sladoled in domače slaščice, 
vse izdelane v hišni slaščičarni Pralina.

Novi trg 9
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 33 26 325

total@totalnm.siwww.totalcek.si

10% popust na tortice iz dnevne ponudbe.
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Vrček cvička ob kosilu ali večerji.

Šmarjeta 70
8220 Šmarješke Toplice

+386 (0) 7 30 73 122 
+386 (0) 41 937 697

stane.pirkovic1@gmail.com

Izposoja koles za goste nastanitev.
Hišna sladica ob kosilu/večerji.

Škocjan 37
8275 Škocjan

+386 (0) 7 30 76 115
+386 (0) 41 342 210

marincic.inn@gmail.comwww.gostilna-marincic.si

Gostišče Marinčič   
Družinsko gostišče slovi po svoji stoletni tradiciji pristne slovenske kulinarike in domačih 
proizvodov. Nudijo vam jedi štirih generacij, pripravljene z ljubeznijo in domačimi 
sestavinami. Že z vonjem po domači kuhinji želijo v gostih obuditi prijetne spomine na 
domačo kuhinjo, toploto krušne peči, sladkost babičinega malinovca in jabolčnega 
»štrudla«. Odkrijte skrivnosti razvitega podeželja v okolici, ki kar sama vabi na obisk. 
Raziščite griče, vinograde, pešpoti in kolesarske poti v bližini. Obiskovalcem nudijo tudi 
prenočišča v šestih prijetnih sobah in apartmaju za pet oseb.

Gostišče Pri dediju

Nedaleč od središča Šmarjeških Toplic (1,5 km), v vasi Šmarjeta, stoji prijazno Gostišče 
pri Dediju, z dobro domačo hrano in pijačo ter prijaznim osebjem. Primerno in ugodno 
za avtobusne skupine in kosila do 60 oseb. Imajo prilagojen dostop za invalide in družine z 
otroki ter krasno teraso z otroškim igriščem.
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H A R L E K I N
G O S T I L N A  I N  P I C E R I J A

Sodobna gostilna 
na idiličnem podeželju, 

ki črpa iz bogate dediščine 
slovenskih gostiln, 

kjer boste v prijetnem ambientu, 
dobri hrani in udobnih sobah 

našli užitek in oddih. 

Gorenjska cesta 21, 1310 Ribnica, Slovenija
+386 (01) 836 15 32, gostilna@harlekin.si

W W W . H A R L E K I N . S I

10 % popusta na nočitve (najmanj 2 nočitvi) 
10 % popusta pri naročilu hrane in pijače

Ugodnosti s Kartico drugačnih doživetij:

Oglas Harlekin SLO 210x148 Tisk.pdf   1   16. 2. 2017   09:55
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HARLEKIN
GOSTILNA IN PICERIJA

Sodobna gostilna 
na idiličnem podeželju, 

ki črpa iz bogate dediščine 
slovenskih gostiln, 

kjer boste v prijetnem ambientu, 
dobri hrani in udobnih sobah 

našli užitek in oddih. 

Gorenjska cesta 21, 1310 Ribnica, Slovenija
+386 (01) 836 15 32, gostilna@harlekin.si

WWW.HARLEKIN.SI

10 % popusta na nočitve (najmanj 2 nočitvi) 
10 % popusta pri naročilu hrane in pijače

Ugodnosti s Kartico drugačnih doživetij:

Oglas Harlekin SLO 210x148 Tisk.pdf   1   16. 2. 2017   09:55



Gostilna Badovinac

1 dcl vina ob dnevnem meniju.

Jugorje 5
8331 Suhor

+386 (0) 7 30 50 133

gostilna.badovinac@siol.net

Domače žganje s slivo.

Podbevškova ulica 2
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 33 24 065
+386 (0) 51 342 092

marijanov@gmail.comwww.zlica.si

Gostilna Pr’ leseni žlici
V družinski gostilni njihove goste razvajajo z dobro hrano. Ker se zavedajo, da so odnosi 
do tradicionalne kuhinje, ljudi in življenja bistvenega pomena, vse to tudi nudijo. Pripravi-
jo nostalgične slovenske jedi, ki vam bodo okrepile telo in duha. Izbrane sestavine zdrave-
ga, domačega in slovenskega porekla dopolnjujejo s skrbno ljubeznijo, ki je v gostilni »Pr 
leseni žlici« ne manjka. V široki paleti sveže pripravljenih jedi in raznovrstnem izboru 
pripravljenih malic bo vsakdo našel navdih Dolenjske samo zase. V klimatiziranih pros-
torih lahko prijazno strežno osebje hkrati gosti do 120 oseb. Odprto imajo od ponedeljka 
do petka med 5.30 in 22.00, ob sobotah med 7.00 in 22.00

Čez stoletja priznano gostišče je prvi prijazni belokranjski pozdrav potnikom na sončni 
strani Gorjancev. Družinsko vodena gostilna, kjer gre izročilo pristnega gostoljubja iz 
rodu v rod, je med gosti cenjena predvsem po dobri domači hrani. V sezonskem času radi 
postrežejo z belokranjskim jagenjčkom in odojkom, pečenim na žaru. Poleg bogate zbirke 
buteljčnih vin iz Metliške okolice vam bodo radi postregli tudi z odličnim namiznim 
vinom iz lastnega vinograda. Ne zamudite priložnosti za pokušino KARAMPAMPULI, 
znamenitega zeliščnega žganja, katerega recept pozna samo domači gostilničar.
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7% popust na gostinske storitve.

Gostilna Javornik
Gostilna Javornik se nahaja slabo uro vožnje od Ljubljane, v vasi Rakovnik pri Šentruper-
tu. Gostilniški rod nadaljuje že četrta generacija, posebnost gostilne pa so jedi iz krušne 
peči. V njej pripravljajo najrazličnejše jedi, od mesa, rib, zelenjave, pa tja do sladic. Gostje 
prihajajo k njim na domače testenine, sezamov hlebček z domačo pašteto ali na njihov 
degustacijski meni. Gostom želijo v skladu njihovega slogana »Pri nas so doma jedi iz 
krušne peči«, ponuditi nekaj novega, česar drugje še niso poskusili. Domača hrana, lokalni 
dobavitelji, sodoben način priprave in odlična ekipa, so njihova prednost. Že 25 let se 
ukvarjajo tudi s cateringom. Pogostitev za vaše slavje lahko pripravijo pod njihovim 
kozolcem, ki sprejme do 200 oseb, lahko pa tudi na vaši lokaciji.

Rakovnik 6
8232 Šentrupert

+386 (0) 7 34 34 534

gostilna.javornik@siol.netwww.javornik.com

10% popust na hrano in pijačo.

Gostišče Kolesar

Dolenje Sušice 22
8350 Dolenjske Toplice

+386 (0) 7 30 65 003

info@gostisce-kolesar.com

V Gostišču Kolesar se ponašajo s 35-letno družinsko tradicijo, ki temelji na izvrstni 
kulinarični ponudbi, pestrih animacijskih programih ter gostoljubju, ki ga ustvarjata 
izkušenost in tradicija. V zelenem objemu Kočevskega roga, vinorodnih goric in reke Krke 
se ponujajo številne možnosti za oddih, aktivne počitnice in wellness doživetja. Uživate 
lahko v pohodništvu in kolesarjenju, obiščete vinorodne gorice, sadjarsko ali zeliščarsko 
kmetijo, doživite posebnosti pristnega naravnega okolja ali razkrivate zaklade izjemne in 
še ohranjene kulturne dediščine. V Gostišču Kolesar vam nudijo udobje v sedmih sobah, 
pri čemer se lahko odločite za nočitve z zajtrkom, polpenzion ali polni penzion.

www.gostisce-kolesar.com
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10% popust na vse storitve.

Gostilna Zlata Kaplja
Med biseri Mirnske doline, ki je kot dobra mati razgrnila svoj predpasnik in povabila h 
kosilu, sodi tudi gostilna Zlata kaplja. Že zunanji obraz pritegne pozornost, saj da vedeti, 
da gospodar neguje odnos do preteklosti. Zbirka vozov, sani, starega kmečkega orodja in 
furmanskih pripomočkov, ki je na ogled na dvorišču, vas o tem samo prepriča. Gostilna 
z družinsko tradicijo, ki ima za svoj moto: »ohraniti kar je zdravega in na tem graditi 
naprej«. Na ta način že od leta 1768, ko se v kroniki omenjajo kot gostinci, iz roda v rod 
profesionalno gojijo in ohranjajo najžlahtnejše prvine slovenskega gostoljubja in sledijo 
zahtevam časa. Recept je pravzaprav preprost: ljubezen, znanje, pridnost, prijaznost in 
zdrava podjetnost.
V ponudbi imajo predvsem domače jedi ter hišne specialitete kot so zaseka, pašteta, 
mokronoški žlinkrofi, skutni štruklji, v zimskem času pa domače koline. Nudijo jedi na 
žlico, jedi po naročilu in že pripravljene menije za zaključene družbe.

Stari trg 3
8232 Mokronog

+386 (0) 40 36 83 59

info@deu-mokronog.si  www.deu-mokronog.si

Vas zanima kje se skrivajo najbolj skriti 
biseri Dolenjske, Bele krajine in 
Kočevsko-ribniške? 

Obiščite spletno stran www.visitdolenjska.eu kjer vam razkrivamo tudi 
najbolj skrite kotičke, ki očarajo, a so turistom manj znani.
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Gostilna Žolnir

Krška cesta 4
8311 Kostanjevica na Krki

+386 (0) 7 49 87 133

sevsek.simona@siol.net

www.zolnir.eu 

Gostilna Žolnir z bogato družinsko tradicijo je že leta vpeta v idilično okolje 
bogato z zgodovinsko in kulturno preteklostjo. Svojim gostom ponujajo 
tradicionalne Slovenske jedi, lastne specialitete , sezonske jedi in bogat izbor vin. 
Poudarek dajejo lokalnim sestavinam iz okoliških kmetij. Tiste, ki prisegate na 
pristno domače okolje, pogostijo v zidanici Žolnir, ker so gostom na voljo tudi 
apartmaji s prečudovitim pogledom na leno reko Krko in mesto na otoku 
Kostanjevico na Krki. Prisrčno vabljeni, da se podate na nova kulinarična 
doživetja.

20 Posavje*

15% popust na nočitve (min. 3 dni)
in možnost izposoje koles 

15% popust kosilo ali večerjo

%



Kozarec domačega vina ob kosilu.

Gunte 8
8270 Krško

+386 (0) 7 49 71 562

gostilna.pecnik@siol.netwww.gostilna-pecnik.si

Gostilna Pečnik
Gostilna Pečnik leži v dolini reke Save, (relacija Krško - Sevnica) ob mostu na poti v 
Brestanico. Iz gostinske sobe in parkirišča je lep razgled na grad Rajhenburg. V gostilni 
Pečnik slovijo po domači kuhinji. Poleg jedi po naročilu vam nudijo dnevne malice in 
kosila. Za vas so pripravili posebno ponudbo jedi, ki jih ne jeste vsak dan. Ob četrtkih je 
na voljo konjski golaž, ob petkih in sobotah pa je pečen odojek in jagenjček.  
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Kukljev Krof ob kosilu ali večerji in obisku Pekarne Kukelj.

Gostilna pri Kuklju

Privoščite si pravo dolenjsko pojedino iz naravnih tradicionalnih sestavin preverjenega 
porekla, med katere sodijo telerflajš (govedina iz juhe), ajmohti (obare več vrst), vampi, 
golaž, pisan kruh, razne vrste štrukljev in drugo. Z lastno pekarno so daleč naokrog 
poznani po krofih ter poticah z različnimi nadevi.

Trubarjeva cesta 31
1315 Velike Lašče

+386 (0) 1 78 89 098

gostilna.kukelj@siol.netwww.prikuklju.si
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Gostilna Ribnik Dular

Kozarec gospodarjevega belega vina ali domačega ekološkega soka.

Raztez 1a
8280 Brestanica

+386 (0) 7 49 71 445

info@dular.siwww.ribnik.dular.si

Gostilna Ribnik Dular je priljubljeno mesto, kamor se gostje zaradi prijetne okolice in 
izvrstne hrane radi vračajo ob različnih priložnostih. Poleg notranjih, moderno oprem-
ljenih prostorov, dajejo gostilni poseben čar ribniki z urejenimi sprehajalnimi potmi, ki 
se vijejo pod čudovitimi drevesnimi krošnjami in nudijo prijetno senco v vročih dneh. 
Dobro je poskrbljeno tudi za najmlajše goste, ki se najraje zadržujejo na urejenem igrišču, 
kjer se lahko varno igrajo. V kulinariki ohranjajo tradicionalne okuse in jih nadgrajujejo s 
pridihom sodobne kuhinje. Izstopajo z vrhunskim in kakovostnim vinom lastne pridelave 
ter z ekološkimi, domačimi sokovi. Mirna okolica v neposredni bližini ribnikov pa vam 
nudi krajše sprehode po urejenih poteh.

24

10% popust na nočitve in kozarec hišnega vina ob obroku - brezplačno.

Tri lučke
Posestvo Tri lučke se nahajajo na Sremiču nad Krškem. Zajemajo restavracijo, kjer vas 
bodo razvajali s čistimi in dobrimi okusi, v sproščenem ambientu in s pogledom, ki ne 
pusti ravnodušnega nikogar, konferenčni center za razna poslovna srečanja in dogodke, ter 
manjši hotel, s petimi sobami in dvema apartmajema. Prav tako so Tri lučke primeren kraj 
za poroke, s stekleno dvorano za do 100 oseb in ploščadjo za civilni obred, s prekrasnim 
razgledom.

Sremič 23
8270 Krško

+386 (0) 41 300 110

info@trilucke.siwww.trilucke.si
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Kje spati?



Izposoja koles za goste njihovih nastanitev.
Dobrodošlica ob programu ogleda domačije s 4 urnim kolesarskim izletom.

Kalska domačija 
Kalska domačija s tradicionalnim skednjem stoji v vasi Štrekljevec na severozahodu Bele 
krajine. Hiša ima 4 sobe urejene v tradicionalnem stilu, a z občutkom za potrebe 
sodobnega gosta. Vrh bivalnega skednja so še 3 moderne sobe, v kleti vinoteka, letna 
kuhinja in zunanji družabni prostor. Jedro skednja je skupni prostor za družabne dogodke, 
ki sprejme do 40 ljudi. Večnamenska uta kliče ven, na vrt. Domačija vabi k oddihu aktivne 
turiste, pohodnike, kolesarje in čolnarje, poslovneže pritegne s poslovnimi in 
izobraževalnimi dogodki, s kulturo in ambientom pa pogosti vsakega, ki pride mimo.

Štrekljevec 10
8333 Semič

+386 (0) 41 692 566

info@kalskadomacija.siwww.kalskadomacija.si 

10% popust na nastanitev.
5% popust na kosilo ali večerjo.

Hotel Opara

Hotel Opara se nahaja v središču Trebnjega, v njem pa so poleg sob tudi restavracija, 
slaščičarna, vinoteka in kavarna. Hotel ima moderno opremljene sobe, primerne tako za 
poslovne kot počitniške goste. V sklopu hotela deluje tudi kulinarična zidanica Opara, v osrčju 
vinogradov, kjer je idealen kraj za večje pogostitve ter poslovna srečanja do 150 udeležencev.

Goliev trg 13
8210 Trebnje

+386 (0) 7 30 44 006
+386 (0) 41 646 646

hotelopara@siol.netwww.hotelopara.si
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Hostel Situla

10% popust pri vsaki novi rezervaciji nočitve.
10% popust na hrano in pijačo.

Dilančeva ulica 1
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 39 42 000

situla@situla.siwww.situla.si 

Hostel Situla – Srečajte zgodbe daljne preteklosti

Hostel Situla v središču Novega mesta ponuja gostom 70 ležišč v 18 tematsko urejenih 
sobah, restavracijo, kavarno in letni vrt. Situlska tematika, ki krasi prostore, obiskovalce 
spominja na obdobje starejše železne dobe, ki je pomembno zaznamovalo območje 
Novega mesta in Dolenjske. Zaradi same opremljenosti, ga je najbolj znan popotniški 
vodič Lonely Planet, v izdaji Slovenia 2010, poimenoval za najlepši hostel v Sloveniji.    
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30% popust na nočitve (bivanje min. 3 dni).

Hotel-Pub Pri Mostu

Hotel-Pub Pri Mostu je obnovljen kulturni spomenik v centru Dolenjskih Toplic, ki se 
ponaša z zavidljivo tradicijo. Danes družinski hotel ponuja bivanje v 3 apartmajih in 4 
sobah ter razvajanje s sladkimi dobrotami, koktajli in druženje ob različnih prireditvah.
V okolici se ponujajo številne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa, le 50 m 
stran pa je na voljo wellness center s termalno vodo.

Pionirska cesta 2
8350 Dolenjske Toplice

+386 (0) 41 755 363

info@primostu.siwww.primostu.si
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Terme Dolenjske Toplice
Terme Dolenjske Toplice se ponašajo z bogato tradicijo zdraviliške dejavnosti, 
v zadnjem času pa je eno najstarejših evropskih zdravilišč s sodobnim velnes 
hotelom tudi priljubljen center dobrega počutja za vse generacije. Pravo mesto 
razvajanja je Hotel Balnea, ki ga odlikuje izviren dizajn in arhitektura ter 
umetniška dela priznanih slovenskih ustvarjalcev. Pot v svet užitka in sprostitve 
vodi skozi atraktivni panoramski hodnik v sprostitveni center, kjer uživate v 
termalnih bazenih (28-32 °C), savnah, kopelih in centru za nego telesa. Terme 
Dolenjske Toplice so priljubljene pri ljubiteljih aktivnih počitnic, parih, ki uživajo 
v romantičnih programih razvajanj, ter družinah z mlajšimi otroki.
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+386 (0) 8 20 50 300

booking@terme-krka.si

www.terme-krka.si

Zdraviliški trg 7
8350 Dolenjske Toplice

Hotel Balnea**** superior
Hotel Kristal****
Wellness center Balnea

10% popust na vse
wellness storitve.

%

Terme Krka
Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Otočec.



Terme Šmarješke Toplice 30

V zavetju zelenih gozdov in travnikov, daleč stran od hitrega vsakdana, najdete 
eno najsodobnejših slovenskih termalnih zdravilišč, Terme Šmarješke Toplice. 
Poznane kot center za preventivo in zdravljenje bolezni srca in ožilja dajejo 
Šmarješke Toplice prednost sodobnim programom medicinskega velnesa. 
Sprostitvi in rekreaciji so namenjeni termalni bazeni s savnami in kopelmi, zelena 
narava z vinorodnimi griči pa vabi ljubitelje nordijske hoje, pohodništva in 
kolesarjenja. Posebnost Šmarjeških Toplic sta stari leseni bazen iz 18. st., ki leži 
nad izvirom termalne vode in v katerem lahko še vedno zaplavate, ter jezerce 
sredi zdraviliškega parka, z rastiščem dragocenega indijskega lotosa.

+386 (0) 8 20 50 300

booking@terme-krka.si

www.terme-krka.si

Šmarješke Toplice 100
8220 Šmarješke Toplice

Hotel Vitarium**** superior
Hotel Šmarjeta****
Sprostitveni center Vitarium Spa&Clinique

10% popust na vse
wellness storitve.

%

Aktivne počitnice, vodni užitki, bogata zdraviliška tradicija in sprostitev v sodobnih
centrih dobrega počutja sredi čudovite narave – vse to in še več lahko doživite v 
Termah Krka.



Otočec
Otočec je najbolj poznan po biseru grajske arhitekture, Gradu Otočec. Edini 
rečni grad v Sloveniji, ki leži na otočku sredi reke Krke in je bil prvič omenjen 
v 13. stoletju, je preurejen v hotel visoke kategorije petih zvezdic. Grad Otočec 
sodi med najprivlačnejše hotele, radi ga obiščejo ljubitelji kulinarike, namenjen 
je mladoporočencem, ljubiteljem lepega, skratka vsem, ki želijo preživeti nekaj 
nepozabnih dni v izbranem okolju. Kot član priznane mednarodne družine 
dvorcev in hotelov Relais & Châteaux se otoški grad uvršča v svetovni vrh kako-
vosti ponudbe visokega turizma. Ljubitelji narave so navdušeni nad neokrnjeno 
naravo ob dolini reke Krke. Golf igrišče na Otočcu, ki ima 18 polj in se razteza na 
več kot 70 ha površine, je zanimivo tako za profesionalne kot ljubiteljske igralce 
golfa. Na Otočcu je na voljo tudi pestra ponudba drugih športnih dejavnosti; od 
tenisa, kolesarjenja, čolnarjenja, pohodništva do obiska pustolovskega parka, ki je 
namenjen zabavnemu preživljanju prostega časa v naravi.

10% popust na vse
wellness storitve.

% 31

+386 (0) 8 20 50 300

booking@terme-krka.si

www.terme-krka.si

Grajska cesta 2
8222 Otočec ob Krki

Hotel Šport****
Pustolovski park Otočec

+386 (0) 7 30 75 627
+386 (0) 41 304 444

golf.otocec@terme-krka.si

www.golf-otocec.si

Grajska cesta 2
8222 Otočec ob Krki

Hotel Grad Otočec*****



Dolenj’c Hotel, Restavracija, Bowling
Dolenj’c se nahaja 200 m od avtocestnega izvoza Novo mesto – zahod, na polovici poti med 
Ljubljano in Zagrebom. V hotelu je 15 sodobnih, klimatiziranih in udobno opremljenih sob. 
Velika in svetla restavracija, kjer je prostora za 240 oseb, nudi domače, sezonsko naravnane 
jedi, v katerih lahko uživate ob kozarcu izbranih vin avtohtonih sort. V pritličju se nahaja 
pizzerija s krušno pečjo in sodoben bowling s štirimi računalniško vodenimi stezami. 
Prijazen ambient kavarne nudi možnost mirnih in sproščujočih klepetov ob kavi, druženj s 
prijatelji ali krajših poslovnih sestankov. V poletnem času je najmlajšim na voljo letni vrt z 
otroškimi igrali. Gostom je na voljo brezplačen wi-fi v vseh prostorih hotela. Povabijo vas na 
supanje, vožnjo s kajaki ali lovljenje rib v bližnji reki Krki, na pohod po Trški gori ali okolici, 
partijo golfa na Otočcu (4 km) ali uživanje v termalnih bazenih v bližnjih termah.

Na Brezovici 50
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 29 27 600 
+386 (0) 40 501 010

marketing@hotel-dolenjc.si

Kozarec odprtega vina ob naročilu kosila ali večerje.

Prenočišča Kos

10% popust pri nočitvah.

Podbevškova 2
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 33 75 320

slavko.kos@siol.net

www.hotel-dolenjc.si

Nahajajo se v obrtni coni cikava v bližini Novega mesta. Od centra mesta so oddaljeni 
približno kilometer, v bližini tovarn Revoz in Krka. Sobe so prostorne in lepo opremljene. 
Vsaka soba ima svojo kopalnico, wi-fi in televizor. Imajo šest apartmajev; dvo, tro in štiri 
posteljne. V štiri posteljnih je tudi pomožno ležišče. Vsi apartmaji so opremljeni s kuhinjo. 
V isti stavbi je tudi restavracija, kjer nudijo malice ter jedi po naročilu. Imajo tudi veliko 
parkirišče.

www.prenocisca-kos.si
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5% popust ob nakupu hišnega vina.

Kmečka hiša Bahor
Edinstvena lesena Kmečka hiša Bahor se nahaja v vasi Zorenci v Beli krajini, le 5 km od 
Črnomlja. Popolnoma prenovljena, 145 let stara hiša je kraj, kjer boste sami, z družino ali 
prijatelji uživali v sožitju tradicionalnega in sodobnega načina bivanja. Hiša z 
apartmajem za 7 oseb nudi visoko kakovost bivanja. V več kot stoletje stari kleti lahko do 
18 oseb uživa v izbranih belokranjskih jedeh, degustaciji odličnega hišnega vina ali doma 
pridelanega soka.

Zorenci 4
8340 Črnomelj

+386 (0) 7 30 53 191

hisa.bahor@gmail.comwww.hisa-bahor.si
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10% popust na nastanitev v hotelu.

Hotel Center
Hotel Center je nov, sodoben hotel v samem centru Novega mesta, na Glavnem trgu, kjer 
boste takoj začutili utrip mesta, prijaznost domačinov, in mir zelene narave in reke Krke, 
ki objema Novo mesto. Hotel ima v prvem in drugem nadstropju 17 dvo ali triposteljnih 
sob, in v mansardi 11 sob s skupnimi toaletami in z bivalnim prostorom. Vse sobe so kli-
matizirane. Zajtrki v hotelu so bogati, po dogovoru pa poskrbimo tudi za kosilo ali večerjo. 
V hotelu je tudi kongresna dvorana in kavarnica. Vse sobe so klimatizirane in imajo 
brezplačno Wi-Fi internetno povezavo.

Glavni trg 23
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 30 21 800
+386 (0) 41 616 882

info@hotel-center.siwww.hotel-center.si 
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Poldnevno varstvo otrok za goste njihove nastanitve.
Učenje peke belokranjske pogače za goste, ki so pri njih nastanjeni minimalno 3 dni.

Počitniška hiša Kovačnica sreče
Počitniška hiša Kovačnica sreče se nahaja na pragu Krajinskega parka Kolpa, v največji 
belokranjski vasici Griblje, le 500m do reke Kolpe. S svojimi šestimi ležišči v treh sobah, je 
primerna tako za nastanitev družin kot manjših zaključenih družb, ki si želijo ležernega ali 
aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, saj se v radiju, manjšem od 10km, nahaja kar 
6 urejenih kampov in kopališč ob reki Kolpi, adrenalinski park, 2 ribnika, športno letališče, 
vinorodno gričevje ter več označenih pohodniških in kolesarskih poti. 

Griblje 65d
8332 Gradac

+386 (0) 31 864 353

info@convivas.siwww.obkolpi.si
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10% popust na redno ceno bivanja (min. 2 nočitvi).

B&B Vila Castanea
B&B Vila Castanea se nahaja sredi otoka, edinega in najmanjšega slovenskega mesta - Kostanje-
vica na Krki, okrog katerega se vije zelena reka Krka. Namenjena je oddihu, uživanju v naravnih 
danostih mehke Dolenjske pokrajine, v slikovitih vinorodnih gričih in pomirjujoči Krki 
Meščanska hiša iz konca 19. stoletja je spomenik lokalnega pomena se ponaša z bogato okrašeno 
čelno fasado, obokanim pritličjem, tlakovci iz okoliškega kamna in notranjim dvoriščem v senci 
mogočnega kostanja. Njihovi gostje imajo na voljo sedem dvoposteljnih sob in dve prostorni 
družinski sobi (do 4 osebe), zajtrkovalnico, sobo, ki je ločena od ostalih prostorov za organizacijo 
poslovnega dogodka, brezplačno parkirno mesto (odvisno od razpoložljivosti) in brezplačno 
uporabo wi-fi. Nudijo bogat in zdrav zajtrk iz skrbno pripravljenih sestavin lokalnih pridelovalcev 
sadja, zelenjave, mesnih in mlečnih izdelkov, domače marmelade, medu, kruha in peciva.

Ulica talcev 9
8311 Kostanjevica na Krki

+386 (0) 31 662 011

info@vilacastanea.siwww.vilacastanea.com 
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Hotel Splavar 

Cesta prvih borcev 40a
8250 Brežice

+386 (0) 7 49 90 630

info@splavar.si

www.splavar.si

Restavracija, slaščičarna in hotel Splavar že vrsto let popotnikom in gurmanom 
zagotavlja gostoljubje sredi starega mestnega jedra Brežic. Prvi lačni želodci na 
poti mimo Brežic pa vse do črnega morja so bili splavarji, po katerih je hiša 
dobila tudi ime. 

Filozofija hiše pa je še danes ista: Zadovoljstvo! Upočasni in uživaj!

Hišna sladica ob obroku.
20% popust na nočitve.

% 38 Posavje*



Kolpa Paradise Ivan Simonič 

10% popust na nočitve.

Križevska vas 72
8330 Metlika

+386 (0) 41 655 509

ai.simonic@gmail.comwww.semiskapenina.si 

Počitniška hiša se nahaja neposredno ob reki Kolpi in nudi prostor za 8 oseb. Primerna je 
za vse, ki želite preživeti počitnice v neokrnjeni naravi in uživati v plavanju, ribolovu in 
čolnarjenju. Hiša ima zasebno plažo in nudi vse udobje za brezskrbne počitnice.
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5% popust na cene nočitev v glamping hišicah in wellness storitve (sauna, masažni bazen).

Apartmaji in glamping Malerič
Apartmaji Malerič se nahajajo v idilični vasici Podlog. So 200m oddaljeni od enega mnogih 
izvirov reke Lahinje ter 1km od regionalne ceste Črnomelj - Vinica. Na voljo imajo šest 
moderno opremljenih apartmajev, ki se ponašajo s kuhinjo (štedilnik, mikrovalovna pečica, 
hladilnik, pomivalni stroj), kopalnico, TV-jem, internetom in telefonom. V pritličju poleg 
recepcije se nahaja skupni prostor s kaminom in krušno pečjo in sedišči za do 50 oseb. Ob 
deževnih dneh je na voljo rekreacijska soba in welness prostor s savno ter masažnim 
bazenom. Glamping Malerič sestavljajo 4 luksuzne hiške v popolni kombinaciji neokrnjene 
narave in modernega designa. Posamezna hiška je sestavljena iz dnevnega prostora s 
kuhinjo in jedilnico, kopalnico, spalnico in otroško sobo. Pred vsako hiško je čudovita 
lesena terasa. Po dogovoru organizirajo pogostitev s tipičnimi belokranjskimi jedmi 
(jagenjček in odojek z ražnja, pogača, razne povitice in ostalo) ali cateringom po naročilu 
ter domačim vinom.

Podlog 3c
8343 Dragatuš

+386 (0) 40 300 676

maleric@turizemmaleric.siwww.turizemmaleric.si 
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Tipična kostelska malica pri tematskih programih.

Rožni vrt - podliparska hiša
Povabljeni na počitnice v cvetlični raj sredi gozdov ob Kolpi, v naročje 500letne hiše, s 5 
ležišči, v avtentični atmosferi. Kot so to nekoč, boste spali v hiši s krušno pečjo. V kuhinji 
vas čaka poln hladilnik, na vrtu sezonska zelenjava, grozdje stare trte ali zelišča za čaj. Tu 
dobite tudi mentorja za meditativne sprehode ali izdelavo terapevtskega vrta.

Fara 27
1336 Kostel

+386 (0) 31 423 848

ljuba.juznic@gmail.comwww.roznivrt.com
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Vas zanima kateri dogodki, prireditve in 
običaji se trenutno odvijajo na Dolenjskem, 
v Beli krajini in na Kočevsko-ribniškem?

Poiščite in spremljajte VisitDolenjska na FB in obveščeni boste o aktualnih 
dogodkih, prireditvah in običajih, ki so vredni ogleda in jih enostavno ne 
smete zamuditi.



Doživetja



Turistična kmetija Šeruga
Dolina Šerugovih je očarljiva v vseh letnih časih. Spomladi zacveti kostanj pred 
domačo  hišo, poleti je zaradi potoka tu vedno prijetno sveže, jeseni se gozd odene 
v tisoč in eno barvo, pozimi ob topli krušni peči budni sanjate snežno pravljico. 
Narava je kot dekle: včasih muhasta, drugič prijazna, vedno pa lepa. »Srečni smo, 
da živimo v njenem objemu in da lahko ta prelepi košček sveta delimo z vami.  
Med oddihom pri nas se boste lahko v hladu žuborečega potoka predali počitku, 
med sprehodi našli brez konca čarnih kotičkov, ob vrnitvi  pa boste uživali v 
dobrotah iz vedno dišeče kuhinje.«

Kozarec domačega vina ali 
soka ob kosilu ali večerji.

%

Sela pri Ratežu 15
8222 Otočec

+386 (0) 7 33 46 900

info@seruga.si

www.seruga.si
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10% popust ob nakupu nad 30 € v domači prodajalni “Mlečni raj”.

Ekološka kmetija Kukenberger
Ekološka kmetija Kukenberger z Gorenjih Ponikev pri Trebnjem je ena redkih v Sloveniji, ki 
se ponaša s kar dvema certifikatoma: za vse mlečne izdelke imajo ekološki certifikat, poleg 
tega pa tudi certifikat ‘’Seneno mleko’’. Vse živali s kmetije se vso sezono pasejo, pozimi pa 
so v zračnem in udobnem hlevu. Mleko tradicionalne rjave pasme predelujejo v različne 
mlečne izdelke: poltrde sire, sveže sire, sire za žar, več vrst skute, jogurte in smetano ter mas-
lo. Na Ekološki kmetiji Kukenberger se prepletajo izkušnje in ideje štirih generacij, ki živijo 
na njej. Obiščite jih v njihovi domači prodajalni Mlečni raj, kjer lahko vse naštete izdelke tudi 
kupite.

Gorenje Ponikve 20 
8210 Trebnje

+386 (0) 51 368 545

kmetija.kukenberger@gmail.comwww.ekosirarna.si

5% popust ob nakupu v trgovini.

Sela pri Ratežu 10
8222 Otočec

+386 (0) 7 30 85 653

natasa.medlerumpret@gmail.com

Kmetija Medle
Na kmetiji Medle se spomladi ukvarjajo s pridelavo sadik zelenjave, balkonskega cvetja, 
trajnic, enoletnic ter začimb. Nudijo vam domače sočne jagode in maline. Tekom poletja 
pa lahko pri njih kupite zelenjavo, v jeseni pa zelje in repo za ribanje, jabolka ter kislo zelje 
in kislo repo. Čez zimo so dobro založeni z vloženo zelenjavo iz »Anične špajze«. Na sami 
kmetiji se nahaja tudi prodajalna, v kateri vas že srčno pričakujejo.
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Ars Naturae Petra Draškovič Pelc

5 % popust na vse storitve.

Turjaško naselje 3
1330 Kočevje

+386 (0) 41 345 686

www.petradraskovic.com

Doživite kočevske gozdove in divjo kočevsko krajino v družbi turistične vodnice, vodnice 
interpretatorke, fotografinje, naravoslovke in ljubiteljice narave. Da bo doživetje gozda 
toliko bolj pristno boste lahko izbirali tudi med zanimivi mili Eleonorine žajfe, ki vam bo 
vonj gozda prenesla in pričarala še v domačem okolju.
Podajte se na skrivnosti odkrivanje gozda z nami!

info@petradraskovic.com 
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10% popust pri izposoji koles.

Smole trgovina in servis koles

Jože Smole, nekdanji uspešni kolesar in olimpijec že več kot 25 let uspešno vodi trgov-
ino in servis koles Smole. Imajo pestro ponudbo koles, dodatne kolesarske opreme ter 
rezervnih delov. Vsem svojim strankam nudijo svetovanje pri izbiri koles, sestavo in 
nastavitev ter prvi brezplačni servis. Zadovoljni so, če je zadovoljen kupec. V zadnjih letih 
svojo ponudbo dopolnjujejo s pestro izbiro tekaške in pohodne opreme ter fitnes pro-
grama. Nudijo testiranje in izposojo koles, izposojo Thule opreme, prodaja staro za novo, 
rabljena kolesa in opremo ter servisne storitve.

Šentjernejska cesta 7
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 33 79 800

info@kolesa-smole.siwww.kolesa-smole.si
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5% popust na nočitve.

Šola jahanja Viktorija

Med mehkimi dolenjskimi griči vas čakajo čudovita doživetja v Šoli jahanja Viktorija: 
individualno učenje jahanja, terensko jahanje, počitniški jahalni tabori, Vikivikend 
(vikend ponudba: nastanitev, sprostitev, druženje s konji, jahanje…) in aktivni družinski 
oddih v družbi konjev. Pripravijo vam tudi malo drugačno poroko v družbi konjev.

Slepšek 10
8230 Mokronog-Trebelno

+386 (0) 41 941 120

jsviktorija@gmail.comwww.solajahanja.com

Turistična kmetija Oblak

Le slabih 15 minut od Ribnice se v mirni vasici Rigelj nahaja Turistična kmetija Oblak od 
koder je čudovit razgled na okoliške vasice in pobočja. Imajo pravi živalski vrt z jeleni, 
škotskim govedom, lamami, noji in racami. Na kmetiji so z občutkom uredili pet
apartmajev oz. 20 ležišč. Pohištvo iz masivnega smrekovega lesa daje prostorom še 
posebno toplino in domačnost. Poleg prenočišč gostom nudijo tudi zajtrk, pozno kosilo in 
večerjo. Pogostitev s poudarkom na divjačinskih specialitetah pa lahko pripravijo tudi za 
organizirane skupine (po predhodnem dogovoru).

10% popust na nočitve (min. 3 dni).

Rigelj 2
1316 Ortnek

+386 (0) 41 700 904

www.tk-oblak.si info@tk-oblak.si
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Obrh 17a
8350 Dolenjske Toplice

+386 (0) 41 612 593

info@berryshka.com 

www.berryshka.com 

Berryshka – destilarna in čokoladnica
V objemu čudovite narave kočevskega pragozda spoznajte več kot pol stoletja 
staro zgodovino ustvarjanja naravnih eteričnih olj, premium žganic in čokoladnih 
izdelkov mednarodno priznane kakovosti. Destilarna in čokoladnica Berryshka 
piše krasne zgodbe iz preteklosti.
Mojster destilacije vam razkrije postopke ustvarjanja vrhunskih okusov in arom, 
ki se prepletajo v njihovih prvovrstnih izdelkih. Vonj žlahtne čokolade vas zapelje 
v čokoladnico. Neposredno izpod rok čokoladne mojstrice lahko opazujete ročno 
ustvarjene mojstrovine.
Ob pogledu na roške gozdove in smaragdni izvir uživajte na terasi njihove kavarne. 
Razvajajte vaše brbončice z izbranimi okusi Berryshka čokoladnih izdelkov, žganic 
in domačih sladic.
V butični prodajalni so vam na razpolago vsi izdelki destilarne in čokoladnice, kjer 
lahko ob pomoči izkušenih svetovalcev najdete tudi darilo za vsako priložnost.
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5% popust pri nakupu izdelkov.

%

Delovni čas: 
pet - ned, prazniki 
12.00  - 21.00 ure
Vodeni ogledi ob 15., 17. in 19. uri
Za skupine nad 10 oseb organizirajo vodene oglede 
po predhodnem dogovoru tudi izven delovnega časa.
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Ob nakupu družinske karte - jahanje oslička za otroke.
10% popust pri nakupu divjačinskih salam.

Ranč Aladin
V zaledju dolenjskih gričev posejanih z žlahtno vinsko trto in ob katerih se bohotijo 
dolenjske zidanice stare tudi več kot sto let, stoji kraj poimenovan Mirna in prav tu ob vhodu 
v mirnsko dolino je vasica kjer se nahaja ranč Aladin. Tam si lahko ogledate domače in divje 
vrste živali s skoraj vseh kontinentov sveta. Poleg ogledov živali nudijo tudi piknik prostor in 
degustacijo divjačinskih izdelkov. Med vikendi in počitnicami organizirajo otroške tabore. Za 
avanturiste pripravijo tudi nekaj adrenalina s paintball-om, lahko pa se podate na potepanje 
po gozdovih ali na vožnjo s kolesom po označenih kolesarskih poteh po Mirnski dolini.

Gomila 25
8233 Mirna

+386 (0) 31 232 913

damjan.zupan10@gmail.comwww.kamela.si

10% popust na degustacije (popust velja ob plačilu z gotovino).
5% popust pri nakupu sirov (popust velja ob plačilu z gotovino).

Križni vrh 2
8230 Mokronog-Trebelno

+386 (0) 7 30 20 100

sirarna.gorisek@gmail.comwww.sirarna-gorisek.si

Sirarna in turistična kmetija Gorišek
Kmetija se nahaja na obronkih Mirnske doline, 3 km iz Mokronoga, v čisti neokrnjeni nar-
avi, kjer je ogromno sočne paše ter odmaknjenost od prometnic in industrije. Je mali raj 
na zemlji, kjer se s kmetovanjem ukvarjajo na ekološki način. Družinska kmetija v lastni 
proizvodnji proizvaja različne domače naravne kozje in kravje sire ter probiotične jogurte 
že od leta 1992. Vsi izdelki so brez  konzervansov in kemikalij.
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Rudolfov splav
Vožnja po okljuku reke Krke, pod štirimi mostovi, mimo gradu Kamen in Novi 
dvor. Videli boste stolno cerkev sv. Nikolaja, občudovali Breg, frančiškansko 
cerkev in samostan. Na splavu so animatorji in harmonikar, postrežejo vam s 
cvičkom in toplo dolenjsko malico, enega izmed udeležencev pa sprejmejo med 
Rudolfove splavarje. Na koncu prejmete spominček. Na splavu organizirajo tudi 
poseben program, posvečen legendarnemu Lojzetu Slaku, obletnice valet in 
matur, rojstnodnevne zabave za odrasle in otroke, posebne programe za šolske 
skupine, poroke, promocije, koncerte, poslovna srečanja, kulinarična doživetja…

Glavni trg 11
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 39 31 520

kompas.nm@siol.netwww.kompas-nm.si/rudolfov-splav

Postanite gospodar zidanice sredi vinskih goric
Ste si kdaj želeli preživeti dopust v neokrnjeni naravi, na zelenih hribčkih, 
pokritih z vinogradi, v očarljivi mali hišici z balkonom in teraso iz katere se 
razlega prekrasen razgled na okoliške hribe in doline? Prijazni domačini vam 
bodo pripravili posebno dobrodošlico, vam podarili ključ od vinske kleti, da si 
boste lahko postregli z dobrim vincem, zraven pa vas bodo usmerili še k lokalnim 
ponudnikom okusne domače hrane, če si seveda ne boste želeli sami pripraviti 
okusnih jedi iz žara ali kuhinje, ki vam je na voljo. Zidanice so tudi odlično 
izhodišče za raziskovanje celotne Slovenije, marsikdo pa skoči tudi v sosednjo 
Italijo, Avstrijo ali na Hrvaško, saj so razdalje majhne in z avtomobilom zelo 
lahko dosegljive. Uro vožnje od letališča Ljubljana ali Zagreb so zidanice 
tudi z letalom lahko dosegljive.

+386 (0) 40 808 568

turizemvzidanicah@siol.netwww.zidanice.si
10% popust na nočitve v

dolenjski zidanici.

%

10% popust pri vožnji s splavom 
(ob plačilu z gotovino).

%
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Plastenka negazirane vode ob obroku.
10% daljša minutaža pri vožnji z gokarti .

Raceland in Adrenalina

Raceland, center zabave, izobraževanja in okusne kulinarike! Pri njih lahko opravite tečaj 
varne vožnje, preizkusite adrenalinske gokarte, tekmujete s prijatelji, praznujete rojstni 
dan,…
Ali pa samo prenočite in uživate v kulinariki gostilne Adrenalina na Racelandu.

Pesje 50
8274 Krško

+386 (0) 51 309 809

domen@pagrat.si www.raceland.si
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55 Posavje*

10% popust pri najemu vodnega kolesa.

Klub ljubiteljev vodnih aktivnosti Kostanjevica na Krki

Gostom želijo prikazati čim več naravnih lepot in zgodovino Kostanjevice na Krki. 
Zanimivost kraja je, da leži na otoku reke Krke, ki je ob lepem vremenu primerna za 
ribolov, plavanje, čolnarjenje, taborjenje in druženje nasploh. Vse aktivnosti se izvajajo na 
osnovi predhodnega dogovora in samo v primeru lepega vremena. 
Izposoja pedalina, vodnih koles, kanuja, panoramska vožnja z lesenim čolnom.

Oražnova ulica 21a
8311 Kostanjevica na Krki

+386 (0) 40 856 802

kristina.skedelj@gmail.com www.klva.si 
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Vinske kleti in zidanice



Aperitiv hišnega vina v neomejeni količini.

Vinoteka Otilija
Vinoteka ponuja vina štirih največjih vinarjev Šentjernejske doline. Osnovno vino je 
dolenjski posebnež cviček. Preko multivizije boste spoznali značilnosti in lepote teh krajev. 
Obiščite jih v Šentjerneju, kjer že stoletja ohranjajo sožitje človeka in vinske trte. 
Poleg izvrstnih vin je v njihovi kleti tudi razstava petelinov, katerih podobe so iz vseh celin 
sveta. Zbirali so jih dolga leta, zdaj pa so na ogled v vinoteki kot popestritev za obiskov-
alce. Občasno se tam nahaja tudi razstava več kot dvesto različnih starih glasbil iz celega 
sveta. Poleg ogledov in degustacij v vinoteki nudijo  tudi kulinarične dobrote.

Novomeška cesta 12a
8310 Šentjernej

+386 (0) 41 975 213

gallo_selak@siol.netwww.gallo-selak.com/otilija
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Vino Graben

15% popust na degustacije vina.
10% popust pri nastanitvah.

Kumrovška cesta 6
8259 Bizeljsko

+386 (0) 7 49 51 059

vino.graben@gmail.comwww.vino-graben.com

»Vino Graben« je priznana in mednarodno uveljavljena blagovna znamka vrhunskih 
vin. Vodita jo Janez in Mihela Šekoranja, ki se aktivno ukvarjata s pridelavo vin od leta 
1991, tradicija pa je že več kot 100 let. Repnice so v zadnjih letih popolnoma spremenile 
turističen utrip na tem območju. Prva repnica odprta širši javnosti je bila prav njihova. 
Obiskovalcem so jo predstavili pred več kot 10 leti. Namen pa ni le turističen, temveč 
danes v njih shranjujejo in zorijo vina. Konstantna temperatura od 4 – 10 °C predstavlja 
optimalno okolje za shranjevanje buteljčnega vina in njegovo zorenje.
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5% popust pri nakupu vina in medu.

Domačija Prus s Krmačine pri Metliki izžareva vedrino prijetnega življenjskega utripa. Tri 
generacije pod eno streho simbolizirajo vinogradniško tradicijo družine. Čeprav pokojni 
stari oče ni imel toliko vinograda, kot ga imajo danes, je bil vseeno član soseske zidan-
ice Drašiči. Grozdje za njihova vina zori v vinskih goricah Krmačina, Repica, Vidošiči, 
Kamenica in na ostalih sončnih belokranjskih legah, kjer pogled sega vse do cerkve sv. Ane 
v Vidošičih in sv. Lovrenca na Vivodini, ki je že onkraj slovenske meje. Pri družini Prus 
nenehno iščejo načine in postopke za izboljšanje doseženega. Kajti, če kje velja pravilo, da 
se človek uči do svoje smrti, to prav gotovo drži pri vinogradništvu in vinarstvu.

Krmačina 6
8330 Metlika

+386 (0) 7 30 59 098

info@vinaprus.siwww.vinaprus.si 

“Vizitka” ob odhodu.

Drašiči 13
8330 Metlika

+386 (0) 41 788 938

dolc1834@gmail.comwww.vinogradnistvo-dolc.com 

Vinska klet Prus

Vinogradniška in vinarska kmetija DOLC 1834 prihaja z vinorodnega okoliša Bele 
krajine. V domači obrti deluje vsa družina. Hišna tradicija pridelovanja grozdja na 8ha in 
kletarjenja je že zelo dolga, o čemer priča tudi letnica nastanka vinske kleti – »zidance«, 
ki je bila zgrajena leta 1834. Njena posebnost je v njeni gostoljubnosti – do danes njena 
vrata še niso bila zaklenjena, tako da bi popotnik moral iti žejen od Dolskih. Na voljo so 
razne degustacije za večje in manjše skupine. Ponudba vin rednih trgatev kakor tudi vin 
posebnih trgatev (predikatov) po katerih je vinogradništvo Dolc še posebej poznano je 
zelo pestra in široka.

Vinogradništvo Dolc 1834 59

58

46



Klet Semiške penine

10% popust pri nakupu ali degustaciji penine.

Metliška cesta 12
8333 Semič

+386 (0) 41 655 509

www.semiskapenina.si

Na žago 1
8310 Šentjernej

+386 (0) 41 824 116

www.vino-stemberger.si

V kleti Štemberger nadaljujejo več kot 40 letno tradicijo vinogradništva in kletarstva 
na območju jugovzhodne Slovenije, nahajajo se v centru Šentjerneja. So srednje velika 
družinska klet, ki letno proizvede 150.000 litrov vina od tega Cviček, Decibel’ga, Modro 
frankinjo, Sivi pinot, Laški rizling in tri vrste Šentjernejske penine. S spoštovanjem narave 
in ljubeznijo do vina obdelujejo več kot 20.000 trsov, ki se nahajajo na Pleterskem hribu, 
sodelujejo pa tudi s stalnimi kooperanti. V kleti imajo tudi degustacijski prostor v 
katerega sprejmejo do 50 gostov. V kleti stremijo k izboljšavam vina, s katerim želijo 
doseči najboljše rezultate. Nešteta priznanja pričajo o trdem delu in ljubezni do vinske 
kapljice. Spoznajte bogastvo vin kleti Štemberger.

Semiška penina je pridelana po klasični metodi z vrenjem v steklenicah, iz grozdja 
pridelanega iz vinogradov v Semiču, kot del Belokranjskega vinorodnega okoliša. Penine 
nastajajo in zorijo v kleti Semiške penine v Semiču, kjer lahko poskusite naše penine. V 
degustacijski sobi lahko sprejmemo do 60 gostov.

ai.simonic@gmail.com

Vinogradništvo Štemberger

10% popust pri nakupu kartona vina.

stemberger.vinogradnistvo@siol.net
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Ob naročilu ogleda Hiše frankinje in degustacije vin – dodaten vzorec.

Straža pri Krškem 2
8270 Krško

+386 (0) 31 306 053

lojze.kerin@gmail.comwww.vina-kerin.com

Vinarstvo Kerin
Njihovi vinogradi se hranijo na sončnih dolenjskih gričih nad zelenim Krškim poljem, kjer 
se reka Sava lenobno razliva med rodovitnimi ravnicami. Ljubezen in skrb za ta zaklad 
narave, ki so jim jih izročili njihovi dedje, z novimi pristopi v pridelavi, dajejo vrhunske 
rezultate. Sonce, življenjski sokovi njihovih reber ter ljubeča vzgoja v njihovi kleti podar-
jajo njihovim vinom mladostno iskrivost in razigranost. Zmanjšana obremenitev trte pa 
omogoča tisto kakovost, s katero njihova vina spremljajo izjemne in neponovljive trenutke 
življenja. Harmonija barv in okusov njihovih vin, ki naj razvajajo vaše čute, je enkratna 
zaradi karakternosti vsakega izmed njih. Vse pa vodi frankinja, ki vas spremlja v šestih 
preoblekah.
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Pri ponudnikih turizma v zidanicah Posavje prejmete kartico brezplačno.

Turizem v zidanicah Posavje
Doživite počitnice v vinorodnih gričih Posavja, uživajte v aktivnostih na prostem, občutite 
naravo in odkrijte lokalno gastronomijo! Turističnih kmetije in posavske zidanice nudijo 
popolno udobje v sproščujočem podeželskem okolju! Dodatno lahko izbirate med 
pohodniškimi in kolesarskimi potmi, eko turizmom, naravnimi lepotami, kulturno 
dediščino, duhovno sprostitvijo in tradicionalnimi dogodki.

Cesta krških žrtev 46
8270 Krško

+386 (0) 51 324 420

info@tvz.siwww.tvz.si 
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Kulturna dedišcina



Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

20 % popust pri nakupu vstopnic za obisk Galerije za gosta in njegovo družino.

Goliev trg 1
8210 Trebnje

+386 (0) 7 34 82 100

www.ciktrebnje.si 

Galerija razstavlja dela likovnih samorastnikov - slikarskih in kiparskih samoukov, na kat-
ere ne vpliva zgodovinski razvoj umetnostnih slogov in smeri. Zbirka obsega več kot 1000 
del, slik, reliefov in skulptur, ki jih je ustvarilo 285 umetnikov iz 40 držav, tako evropskih 
kot držav ostalih celin sveta, ki so jih umetniki podarili galeriji. V galeriji že 47 let poteka 
Tabor likovnih samorastnikov, na katerem se družijo umetniki iz vsega sveta.

galerija@ciktrebnje.si

dolenjski.muzej@dolenjskimuzej.si

Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto

+386 (0) 7 37 31 111

www.dolenjskimuzej.si

V Dolenjskem muzeju Novo mesto si lahko obiskovalci ogledajo štiri stalne razstave. 
Arheološka podoba Dolenjske predstavlja vse najpomembnejše predmete, ki Dolenjsko in 
Novo mesto uvrščajo med izjemno evropsko arheološko dediščino in znatno prispevajo 
k poznavanju evropske prazgodovine. Etnološka razstava prikazuje kmečki in obrt-
niški način življenja na Dolenjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Razstava novejše 
zgodovine predstavlja čas od konca 19. stol. do leta 1945. Osrednji del je namenjen drugi 
svetovni vojni na Dolenjskem. Razstava Leon Štukelj 1898-1999 predstavlja življenje 
znanega olimpionika. 

Dolenjski muzej Novo mesto

10% popust pri vstopnini.
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20% popust pri vstopnini.

Belokranjski muzej Metlika 
Belokranjski muzej domuje v metliškem gradu. Skrbi za premično kulturno dediščino 
Bele krajine in ima štiri stalne razstave v Metliki, na Vinici in v Semiču. Za pokrajino med 
Kolpo in Gorjanci, ki je posebna tako v geografskem kot v etičnem in kulturološkem po-
gledu, je značilna pestra zgodovina, v marsičem drugačna kot drugje na slovenskem. Večji 
del obsežne razstave, ki govori o življenju ljudi v Beli krajini od prazgodovine do sredine 
20. stoletja, je bil v zadnjih letih prenovljen, temeljito obnovo pa kot kompleksen muzejski 
prostor doživlja tudi metliški grad.

Trg Svobode 4
8330 Metlika

+386 (0) 7 30 63 370

belokranjski.muzej@guest.arnes.siwww.belokranjski-muzej.si 

20% popust pri vstopnini. 
Za obisk med vikendom pokličite objavljeno telefonsko številko.

Železo-livarski muzej in galerija

Glavni namen Železo - livarskega muzeja je ohranjanje umetniške in tehnične kulturne 
dediščine. Ogledate si lahko:zbirko izvornih ulitkov, zgodovino livarstva na Dvoru v 
primerjavi s sedanjostjo, demonstracijo taljenja, izdelave forme in litje.

Dvor 46
8361 Dvor

+386 (0) 41 234 744 

stanka.novinc@siol.netwww.zelezolivarna.si 
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Imate pozitivno izkušnjo z obiskom
destinacije, ki bi jo delili z nami? Ste doživeli 
drugačno doživetje in ga želite priporočiti 
tudi ostalim?

Poiščite VisitDolenjska na družbenih omrežjih in delite svoje izkušnjo ali
fotografijo drugačnega doživetja z nami.
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info@mlin-kosak.si

Družinska vas 2
8220 Šmarješke Toplice

+386 (0) 41 633 162

www.mlin-kosak.si

Za najavljene skupine organizirajo ogled mlina ter pokušino domačega kruha. V redni 
ponudbi pa imajo pšenično belo in polbelo, polnozrnato in zmesno, ajdovo in koruzno, 
ječmenovo, rženo in pirino moko, ješprenj ter otrobe. Mojster peke kruha Vam bo zaupal 
marsikatero skrivnost svojega dela.

Mlin Košak

Ogled mlina z mojstrom peke kruha.

68
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69Čebelarstvo Košale

Darilo ob nakupu.

Gradenje 16
8322 Šmarješke Toplice

+386 (0) 31 693 408

roman.kosale@gmail.comwww.cebelarstvokosale.com

Živeti z naravo in jo spoznavati v vsej njeni lepoti in veličini je bila njihova glavna misel, 
ko so se odločali o nakupu parcele v neokrnjeni naravi kočevskih gozdov. Po raziskovanju 
prečudovite okolice in njene neokrnjene narave so se odločili, da bi v njo vključili tudi 
svet čebelic. Med njihovimi izdelki boste našli Eko sok rdeče pese z medom, Eko ameriški 
slamnik z medom ter Borove vršičke z medom.



Dobrodošlica ob prihodu.
10% popust ob nakupu izdelkov.

Desinec 1b
8340 Črnomelj

joze.agnic@gmail.com

Lepote Belokranjskega lesa Agnič
V majhni vasici Desinec, sredi neokrnjene narave Bele krajine, le 4 km od Črnomlja, 
Ekipa Lepote Belokranjskega lesa Agnič, ustvarja unikatne izdelke iz različnih vrst 
belokranjskega lesa. Bodite del te zgodbe, ponesite SRCE NARAVE s seboj. Pri nas izdelke 
lahko kupite, lahko pa po predhodnem dogovoru soustvarite izdelek ali pa samo opazujete 
mojstra pri izdelavi.

Rokodelski center Ribnica

Brezplačen vstop na razstave.

Cesta na Ugar 6
1310 Ribnica

+386 (0) 1 83 61 104

info@rokodelskicenter-ribnica.siwww.rokodelskicenter-ribnica.si 

Javni zavod Rokodelski center Ribnica je zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko 
dejavnost. V njem najdete zanimive razstave o zgodovini Ribnice, o čarovniških procesih, 
o suhi robi in lončarstvu ter o drugih obrteh. Tu se lahko srečate s sodobno likovno umet-
nostjo ali pa se po dogovoru srečate z mojstri rokodelstva in si izdelate uporaben izdelek 
suhe robe ali lončarstva.
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5% popust ob nakupu produktov ali storitev.

Medeni butik BIBI

Večnamenski prostor Belokranjsko izročilo se nahaja v starem mestnem jedru Črnoml-
ja. Za družine, poslovne partnerje, manjše ali večje skupine po vnaprejšnjem dogovoru 
izvajajo rokodelske delavnice, kulinarične, glasbene ali kulturne dogodke. V Belokran-
jskem izročilu lahko kupite tudi rokodelske izdelke in spominke različnih belokranjskih 
rokodelcev ter med in medene izdelke (medenjake, naravna medena mila...).

+386 (0) 40 175 711

www.butikbibi.si

Ulica Staneta Rozmana 6 
8340 Črnomelj

info@butikbibi.si

Oljarna Pečarič

Steklenica (100 ml) olja, ob nakupu 5 steklenic olja.

Drašiči 33
8330 Metlika

+386(0) 7 30 58 093

www.oljarna-pecaric.si

Oljarna Pečarič prideluje 20 vrst hladno stiskanih ekoloških olj. Imajo samostojno proiz-
vodnjo z najsodobnejšo tehnologijo, s katero pridobivajo kakovostna olja iz suhih jedrc. V 
proizvodnjo olj je vključena vsa družina in sodelujejo pri pobiranju plodov, čiščenju nasada, 
sušenju jedrc ter pri stiskanju. Pri Pečaričevi hiši ima oljarstvo dolgoletno tradicijo. Stari oče 
Niko je s svojimi brati že pred prvo svetovno vojno prideloval orehovo olje, ki so ga takrat 
uporabljali za svetila. Orehova jedrca so stiskali v vinski stiskalnici – preši, saj česa primerne-
jšega niso imeli. Nemalokrat so za razsvetljavo uporabljali tudi orehova jedrca: enostavno so 
jih prižgali, da so razsvetljevala prostor in ko je jedrce zgorelo, so uporabili drugega.
Izdelke prodajajo v domači hiši v Drašičih v lični embalaži.

oljarna.pecaric@gmail.com
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Samostan Pleterje in muzej na prostem

Drča 1 
8310 Šentjernej

+386 (0) 7 30 81 050

info@skansen.si

www.skansen.si

V skriti dolini pod Gorjanci že stoletja stoji Kartuzija Pleterje in je danes edina 
živa kartuzija v slovanskem svetu. Kartuzijani so skupnost samotarjev, kjer menihi 
v samoti in molku posvečajo hoji za Kristusom. Zato je večji del samostana v 
klavzuri – nedostopen javnosti. Za obiskovalce je odprta stara gotska cerkev 
iz leta 1406, kjer je na ogled multivizija o življenju menihov ter kulturnoz-
godovinskih zanimivostih kartuzije. V Muzeju na prostem Pleterje, ki predstavlja 
staro tradicionalno kmečko domačijo iz leta 1833 obiskovalci spoznajo zibelko 
slovenskega naroda. V hišni prodajalni si lahko kupite samostanske pridelke in 
izdelke, po naročilu pa lahko pokušate tudi pleterska vina. 
Degustacija vključuje 7 vzorcev vin, od cvička, mašnega vina, modre frankinje, 
predikatnega vina ter penine.

Aperitiv - pokušina Pletarske 
hruške.
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20% popust pri vstopnini v galerijo.

Galerija Božidar Jakac
Leta 1974 je v obnovljenih prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostan-
jevici na Krki, zaživela Galerija Božidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij 
glede na površino razstavnih prostorov in fond, ki ga hrani. Z umetnostnimi zbirkami, 
katerih jedro predstavljajo dela slovenskih ekspresionistov in občasnimi razstavami oživlja 
ta izjemni kulturni spomenik in njegovo okolico. Od leta 1961 poteka v Kostanjevici na 
Krki Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva, ki velja za najstarejši delujoči simpozij na 
svetu. V vseh letih simpozija je nastalo več kot 100 skulptur, ki so na ogled v neposredni 
okolici Galerije Božidar Jakac in v Kostanjevici na Krki.

10% popust pri vstopnini v jamo.

Kostanjeviška jama

V neposredni bližini Kostanjevice na Krki je kraška jama, kjer so padavinske vode, 
podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarjali prečudovite kap-
niške tvorbe pravljičnih oblik. Jama je razsvetljena, primerna za vse kategorije obiskoval-
cev, ogledate pa si jo v spremstvu jamskega vodnika. Na jasi pred jamo je jamarski dom, 
lahko najamete prostor za rekreacijo ali organizacijo raznih dogodkov.

Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki

+386 (0) 7 49 88 140

info@galerija-bj.si

Dolšce 24
8311 Kostanjevica na Krki

+386 (0) 41 297 001

brane.cuk@gmail.comwww.kostanjeviska-jama.com

www.galerija-bj.si
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Turisticno informacijski centri

TIC Novo mesto
Glavni trg 11
SI-8000 Novo mesto
tic@novomesto.si
+386 (0) 7 39 39 263

TIC Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice 115
SI-8220 Šmarješke Toplice
tic@smarjeske-toplice.si
+386 (0) 51 648 212

TIC Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4
SI-8350 Dolenjske Toplice
tic@dolenjske-toplice.si
+386 (0) 7 38 45 188 

TIC Škocjan
Škocjan 33
SI-8275 Škocjan
info@tic-skocjan.si
+386 (0) 7 38 46 312

TIC Trebnje
Goliev trg 5
SI-8210 Trebnje
tic@trebnje.si
+386 (0) 7 34 81 128

TIC Semič
Štefanov trg 7
SI-8333 Semič
tic@kc-semic.si
+386 (0) 7 35 65 200 

TIC Kočevje
Trg zbora odposlancev 47
SI-1330 Kočevje
td.kocevje@gmail.com
+386 (0) 8 38 29 000

TIC Metlika
Trg svobode 4
SI-8330 Metlika
tdvigred.metlika@siol.net
+386 (0) 7 36 35 470

TIC Loški potok
Hrib 14
SI-1381 Hrib-Loški potok
info@ktc.si
+386 (0) 8 38 43 339

TIC Črnomelj
Trg svobode 3
SI-8340 Črnomelj
tic.crnomelj@ric-belakrajina.si
+386 (0) 40 883 162

Rokodelski center Ribnica
Cesta na Ugar 6
SI-1310 Ribnica
info@rokodelskicenter-ribnica.si
+386 (0) 1 83 61 104

TIC Kostel
Vas 4
SI-1336 Kostel
info@kostel.si
+386 (0) 1 89 48 070

TIC Kočevje (Jezero)
Trdnjava 3
SI-1330 Kočevje
info@visitkocevsko.com
+386 (0) 8 38 21 762 

Dežela kozolcev Šentrupert
Šentrupert 33
SI-8232 Šentrupert
info@dezelakozolcev.si
+386 (0) 8 20 52 855

i
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TIC Kostanjevica na Krki
Oražnova ulica 5
SI-8311 Kostanjevica na Krki
tic@kostanjevica.si
+386 (0) 7 49 88 152



Tukaj se počutiš doma, ne glede na to, od kod te je prineslo in kam si namenjen. 
Tukaj nisi osamljen, čeprav ne poznaš nikogar. In tukaj sprgledaš, zaznaš, 
začutiš in se zmehčaš, čeprav si prispel ves trd in otopel od bremen časa.

Dolenjska, Bela krajina, Kocevsko-ribniška.
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Kartica drugacnih doživetij

Izpolnite pristopno izjavo na in jo oddajte ponudniku, pri katerem ste nastanjeni.
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