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Povabilo
Pridi med dolenjske griče.  
Da spočiješ dušo, aktiviraš telo, 
izmenjaš energijo v najboljši družbi. 
Da doživiš sebe.

Dolenjska – razgibana, zelena, iskriva, umirjena, družabna. 

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 Ljubljan-

sko kotlino in reko Savo, ima Dolenjska mnogo presenetljivih 

obrazov. Reliefna razgibanost, številni vodotoki, kraške 

značilnosti in biotska raznovrstnost ustvarjajo njeno nepo-

zabno dinamičnost. V njenih lokalnih prostranostih se bo-

hotijo temno zeleni gozdovi, katerih pragozdni ostanki in 

drevesni velikani jemljejo dih. Rečne doline iskrivih lepotic 

Krke, Mirne, Kolpe in Lahinje, ki dajejo dom redkim rast-

linskim 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 ple-

meniti dolenjske zaselke, vasi in mesta. Gradovi, sakralna, 

stavbna, spomeniška in vrtno-arhitekturna dediščina so 

dragulji, ki tvorijo njeno bogato celovitost.

Na Dolenjskem živijo pristni ljudje. Prijazni, odprti, veseli. 

Upravičeno ponosni na svoje dosežke, ustvarjalnost ter nara-

vno in kulturno dediščino, vedno pripravljeni, da jo delijo z 

drugimi. Njihovo gostoljubje ne pozna meja, pogrnjene mize 

so polne kulinaričnih in vinskih dobrot. Njihovi nasmehi so 

široki, besede mehke in pomirjujoče, njihova srca pa polna 

prijetnih melodij.

Objem mehke topline Dolenjske, 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.

Vrata Dolenjske so široko odprta za ljudi vsakršnih želja, 

potreb in okusov – za odmik od tegob vsakdana, za enkratna, 

čista, svojstvena in nepozabna drugačna doživetja.
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Receptivni turistični agenciji:

Kompas Novo mesto d.o.o.
Novi trg 10, 8000 Novo mesto

+386 7 393 15 20

www.kompas-nm.si

Interflash Trebnje d.o.o.
Gubčeva cesta 26, 8210 Trebnje

+386 7 348 22 22

www.pocitnice.info

V kolikor želite objaviti oglas ali predstavitev vaše ponudbe v naslednji izdaji kataloga 

pišite na: rdo.visitdolenjska@gmail.com ali pokličite 07 337 29 80.



DOLENJSKA
Čutim sledi časa, ujete v utrip se-
danjosti. Tešim praznine, polnim 
srce. Tu se srečam sam s seboj.

Ko ste pomislili, da veste, kaj je to »novo«, v Novem mestu 
doživite drugačno Dolenjsko.
V središču Dolenjske je Novo mesto, ravno dovolj veliko za 
novo kulturo, nova gledališča in novo energijo ter ravno dovolj 
obvladljivo, da še vedno ohranja vse dolenjske kvalitete: stik 
z valovito naravo, reko ter predvsem ljudmi in njihovim nas-
mehom, vinom in domačimi dobrotami. V starem mestnem 
jedru na skalnem okljuku Krke je Glavni trg z arkadnimi hod-
niki v pritličjih meščanskih hiš še danes stičišče družabnosti in 
izmenjave dobrih energij. Od tu kot čipka stkane ulice vodijo 
do številnih mestnih znamenitosti in kulturnih spomenikov 
– cerkva, muzejev, galerij, knjižnic in arhitekturnih poseb-
nosti. Novo mesto je starodavni sedež halštatskega kneza in 
habsburškega vojvode Rudolfa IV., zaradi številnih izjemnih 
najdb pa tudi mesto situl. Reka Krka zrcali odseve zna-
menitih hiš na slikovitem Bregu, ki navdihuje umetnike 
vseh vrst. Kulturno-umetniška dediščina, ki so jo tkali Anton 
Podbevšek, Miran Jarc in Božidar Jakac, Janez Trdina, Drago-
tin Kette, je močno vplivala na vseslovensko narodno zavest 
in spodbujala ustvarjalno delovanje mnogih drugih slov-
enskih umetnikov. Pomembni kulturni presežki sodobnega 
Novega mesta nepogrešljivo dopolnjujejo projekt Evropska 
prestolnica kulture Maribor 2012. 

Urbano mestno živahnost osrednje Dolenjske s svojo bla-
godejno energijo nadgrajujejo bližnji, bogato obdarjeni kraji 
- gospodarska, kulturna in upravna središča občin. Nepo-
zabne Dolenjske in Šmarješke Toplice z zdravilnimi termal-
nimi izviri ter bogato zgodovinsko in naravno dediščino. 
Šentjernej, od koder je deloval in širil svoj vpliv znameniti 
Primož Trubar ter ki se danes kiti z živahnimi konjskimi dirka-
mi in sejmišči ter vabljivimi izdelki domače obrti in kulinarike. 
Škocjan, rojstni kraj znamenitega misijonarja dr.Ignacija Kno-
bleharja, z okolico, za katero je Prežihov Voranc menil, da je 
zaradi modrega neba in čudovitih barv morda najlepši kraj 
sveta. In ne nazadnje Straža z jamami, arheološkimi najd-
bami (arheološka zbirka: Arheološka podoba Dolenjske), 
športnim letališčem in edinstvenim delčkom čudovite Krke, 
ki radodarno plemeniti številne dolenjske kraje.

V središču Dolenjske se najlepše povezuje pozitiven odnos do 
življenja prek pestre kulturne dediščine, živahnih kulturnih 
dogodkov, naravnih biserov, razvajanja duha, torej do razva-
janja telesa v bližnjih termah. Tu zdravje in dobro počutje res 
podajata roko drugačnim doživetjem.

Temeniška in 
Mirnska dolina
Vidim lepoto, slišim glasbo. Srečo 
srkam v svoje globine. Tu se srečam 
s seboj.

Če želite v raj, ni treba visoko. Nebesa so na višini 602 metra.
Mirnska dolina, skupaj s Temeniško okoli Mirne Peči, tvori 
idilično pokrajino, v kateri se prepletajo slikovite cerkve z 
dobro ohranjenimi kozolci, polji in vinogradi, podobno kot 
Mirna in Temenica s svojimi meandri nudita skoraj toliko 
veselja kot dosti bolj poznani Krka in Kolpa. Kot cvetje v 
pomladnem šopku so tukaj strnjeni raznoliki prelepi kraji s 
svojimi prelestnimi okoliši: Trebnje s kmečko in rokodelsko 
tržnico ter Galerijo samorastnikov, Šentrupert z Deželo ko-
zolcev, Mokronog in Trebelno s knežjima sedežema, Mirna 
z gradom in Mirna Peč s številnimi cerkvami in kapelicami. 
To je prostor umirjene dediščine, domačih gostiln, vinogradov 
in vinskih poti – prostor, odličen za pohodništvo in kolesar-
jenje ali večdnevne ježe. Prav od tod izhajajo Dunajski dečki. 
To ni šala, to je del drugačnih doživetij.
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Suha krajina
Zaznavam radost in globoko har-
monijo. Življenje pijem z globokimi 
požirki. Tu se srečam sam s seboj.

Suha krajina je »suha« le, ko govorimo o najžlahtnejši med 
tekočinami – vodi.
Že ob spodnji Temenici, v južnem delu Šentviške kotline ter 
pod Stično se začne voda seliti pod zemeljsko površino. Tam 
si ustvarja skrivnostna bivališča v nedostopnih zemeljskih glo-
binah. Tam se skriva tudi mlada Krka, ujeta v nedrja kraškega 
podpolja, ki prav v Suhi krajini prvič prodre v življenje in se 
odločno napoti v svojo prihodnost, proti novim rekam in 
morjem. Drugače pa je Suha krajina v vseh pogledih vse prej 
kot suha. Kraške votline, polja in globeli, slikovita vinorodna 
območja, bogata starodavna arhitektura s srednjeveškim 
Žužemberkom in preteklostjo, umeščeno v ritem današnjosti. 
Tukaj brbončice zaživijo, um se umiri in srce napolni sreča ob 
vseh drugačnih doživetjih.

BELA KRAJINA
Strast doživetij mi daje moč, zanos 
premika meje mogočega. Tu se srečam 
sam s seboj.

Kot Zeleni Jurij spomladi prebuja naše čute, tako Bela krajina 
oživlja starodavne izkušnje in doživetja. To je dežela starih 
običajev, narodnih noš in belokranjskega kola, glasbe iz tam-
buric, bogate kulinarične, kulturne ter naravne dediščine in 
ljudi, ki nosijo srca v svojih dlaneh, kot je zapisal Toni Gašperič. 
Slikoviti Črnomelj, Metlika in Semič vabijo, da jih izkusite z 
vsemi svojimi čutili. Metliška vigred v času najbolj cvetoče 
narave vabi na enkratna kulinarična doživetja, Semiška ohcet 
pa v sedanjost obuja žlahtne belokranjske šege, da zasrbijo 
pete in se ogrejejo srca. In tam, kjer se Lahinja pridruži Kolpi, 
je idealno okolje za ta trenutek verjetno najbolj inovativne 
izobraževalne programe daleč naokoli, v okolju, ki je zaklad-
nica modrosti in zelene svežine, ki jo vsako leto oživi Zeleni 
Jurij. Ta se znajde tudi na belokranjskem smučišču, pozimi. 
Nepričakovano? Drugačno!
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KOCEVSKO-
RIBNIŠKO

ˇ

Odstiram tančice, razkrivam 
mistično prvinskost, vire moči in 
ustvarjalnosti. Tu se srečam sam 
s seboj.

Vzpostavite notranji mir in doživite svet pranarave v 
domovanju kočevskega medveda. Kočevska, bogastvo 
neokrnjene narave, rastlinskega in živalskega sveta, gozdov, 
voda in kraških jam. Izjemna naravna in kulturna dediščina, 
v kateri uživa in jo zna ceniti vedno več obiskovalcev. Kolesar-
ske in planinske poti peljejo mimo skritih kotičkov kočevske 
narave, gozdnih rezervatov, ostankov gradov in spomenikov. 
Dežela pragozda predstavlja umik od vsakdanjega ritu-
ala in večjih mest. Tu so priložnosti za celoletne aktivnosti, 
kot so ribolov, lovstvo, preživetje v naravi, pohodništvo, 
kolesarstvo, obiski muzejev in cerkva ter dvoranski športi. 
Morda vas bolj očarajo dolina reke Kolpe, modrina bisernih 
jezer, Reškega in Kočevskega, divjina pragozda ali pa patina 
muzejske zbirke in ruševine izginulih vasi Kočevarjev. 
Odkrijte dobrote narave, med katerimi med in divjačina 
nikogar ne pustita ravnodušnega. Zagotovo pa Kočevska za-
dovolji tiste, ki svoj čas radi preživljajo na prostem ter iščejo 
preprostost in neprecenljiv mir. 

Ribniško 
Žlahtne podobe zgodovine, kulture 
in umetnosti razsvetlijo duha. Tu se 
srečam sam s seboj.

Sredi Ribniškega polja, med grebenoma Male in Velike gore, 
ob reki Bistrici leži in vabi ljubka Ribniška dolina, zibelka 
slovenskega jezika in kulture.
Poetičnost naravnega okolja je od nekdaj navdihovala velike 
slovenske ustvarjalce – skladatelja, dirigenta in aranžerja 
Bojana Adamiča, skladatelja Jakoba Petelina Gallusa, jeziko-
slovca Stanislava Škrabca ter sociologa, politika in pisatelja dr. 
Janeza Ev. Kreka. Tudi Primož Trubar se je v skrbi za širjenje 
svetopisemske besede mudil tukaj. Sredi doline leži v vsej 
svoji bleščavi eden najstarejših slovenskih krajev, Ribnica, 
ki ga krasijo Plečnikova zvonika farne cerkve, Knjižnica Mik-
lova hiša, Rokodleski center Ribnica z Galerijo Miklova hiša 
in Muzejem Ribnica. Tu sta še prijetno domača Sodražica 
in Loški Potok, ki se ponašata z izvirnimi izdelki suhe robe. 
Prisrčno okolje, obdarjeno z bogato sakralno, umetnostno 
in zgodovinsko kulturno dediščino, vabi, poteši um z darovi 
preteklosti in nagradi dušo z lepotami sedanjosti. Spet nova, 
drugačna doživetja.
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Osilnica
Umirim svoj um, prisluhnem svojim 
mislim, ozavestim svoje telo. Tu se 
srečam sam s seboj.

Čeprav je Osilnica le droben biser na zemljevidu Slovenije, je 
podedovala moč svojega junaka Petra Klepca.
Moč za rast in razvoj. Moč, da spoštuje preteklost, ceni 
sedanjost in se odpira prihodnosti. Moč, da izlušči svoje 
najboljše ter slednje deli med vse, ki jo poiščejo in obiščejo. 
Starodavna, rimska in srednjeveška pričanja in pričanja 
novejše zgodovine ji dajejo vrednote preteklosti, živahen 
utrip sedanjosti pa pečat sodobnosti. Osilnica se zaveda in 
spoštuje svoje naravne lepote. Visoka hribovja, divji skalni 
previsi, številni potoki, med njimi najlepši Mirtoviški, so njeni 
brezčasni dragulji. In Kolpa, zelena lepotica, je tukaj še zlasti 
radodarna. Potopiti telo v njene globine, začutiti moč njene-
ga toka v raftu, kajaku ali rečnem bobu, se sprostiti na njenih 
brežinah ob ribolovu, vdihovati vonjave dreves na pohodih 
ali kolesarjenju ter okušati kulinarične darove – to so nepo-
zabna doživetja, ki nežno brišejo sledi napornega vsakdana 
in dajejo moči za nov dan. 

Kostel 
Osupljiva skladnost narave me 
sprošča, navdihuje, boža in ljubkuje. 
Tu se srečam sam s seboj.

Reka Kolpa, ki je tukaj s svojo globoko dolino že davno nare-
dila jezikovno-politično ločnico, nežno, a za vedno vtisne 
ločnico tudi v vaše srce.
Hribovita razgibanost, nedotaknjenost gozdnih rezervatov, 
kraške jame in grad s prgiščem naselbin v svojem naročju 
zbujajo občudovanje popotnikov in tudi domačinov. Pros-
trana 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. Kostelsko pokrajino ob gradu Kostel 
in reki Kolpi z njenimi bogatimi pritoki ter ob slapu Nežica, 
obdarjeno s skrivnostnimi lepotami, prevevajo številne staro-
davne legende, ki zgodbe preteklosti odsevajo v sedanjost 
ter navdihujejo nove in nove rodove. Zakaj se ne bi obdarili 
z blagodejno sprostitvijo v naravi, na čistem zraku, mivkastih 
brežinah in v kristalno čisti vodi? Zakaj ne bi s prijatelji pose-
deli ob toplem ognjišču in preizkusili jedi iz domače kuhinje? 
Zakaj si ne bi podarili drugačnih doživetij?
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Kje spati?
Hotel Bela krajina

 Cesta bratstva in enotnosti 28 

 8330 Metlika

 +386 7 30 58 123

 hotel.belakrajina@gtm-metlika.si

 www.hotel-belakrajina.si

12

Hotel Bela krajina se nahaja v starem mestnem jedru mesta Metlika. Hotel neprekinjeno deluje že od leta 1963 ter že 50 let 
pooseblja tradicionalno belokranjsko gostoljubnost. Gostom nudi 26 sodobno opremljenih klimatiziranih sob ter odlično 
restavracijo s pestrim izborom hišnih specialitet, tradicionalnih jedi in odličnih lokalnih vin.

Penzion Termal 
Dolenjske Toplice

 Sokolski trg 2, 8350 Dolenjske Toplice

 +386 31 413 588

 info@penzion-termal.si

 www.penzion-termal.si 

V idiličnem okolju Dolenjskih Toplic so obstoječe nastanitvene kapacitete razširili z dodatnimi apartmaji in sobami. V pritličju 
je urejen tudi gostinski lokal, kjer ponujajo zajtrke, polpenzione in svoje goste razvajajo z gurmanskimi užitki. Restavracija 
je na voljo tudi zunanjim gostom in ima poudarek na slovenskih jedeh. Penzion Termal je od hotelov Term Krka in wellness 
centra Balnea oddaljen približno 100 m, neposredno poleg pa se nahaja novozgrajeni Kulturno Kongresni Center (KKC).

Turistična kmetija Obolnar

 Dolenja vas pri Čatežu 17 

 8212 Velika Loka

 +386 41 622 934 in +386 7 348 90 76

 kmetija.obolnar@siol.net

 
Kmetija je odlično izhodišče za vse, ki se radi sprehajate ali pa kolesarite in privlačna za tiste, ki želite dan preživeti čim bolj 
aktivno. Tako so vam na kmetiji na voljo: bazen na prostem, asfaltirano igrišče, odbojka na mivki, trampolin, badminton 
na travniku, gugalnice ali pa pomoč pri kmečkih opravilih. Vešči priprave tradicionalnih jedi gostom ponudimo jagnjetino, 
mlado govedino na različne načine, postrvi, jedi iz zelenjave, različne vrste juh, pozimi pa kmečki krožnik z krvavicami ali 
pečenicami, pečenimi rebrcami s kislim zeljem ali repo in še dobrot, ki naj do vašega obiska ostanejo skrivnost.

Kamp Podzemelj

 Škrilje 11

 8332 Gradac

 +386 7 30 69 572 in +386 40 327 492 

 kamp.podzemelj@gtm-metlika.si

 www.kamp-podzemelj.si

Kamp Podzemelj se nahaja ob cesti Metlika-Črnomelj, takoj za vasjo Gradac. Leži ob Kolpi, eni najčistejših in naj toplejših 
rek v Sloveniji, v čudovitem, neokrnjenem naravnem okolju. Kamp ima okoli 70 urejenih kampirnih mest in 3 mobilne 
hišice. V kampu se nahaja prijetna restavracija in številna športna igrišča. Kajakaštvo, čolnarjenje (možnost izposoje rafta 
ali kanuja v kampu), ribištvo in pohodništvo so le nekatere od aktivnosti, ki jih gostom omogoča Kolpa, ki se poleti prijetno 
ogreje, da jo obiskovalci lahko izkoristijo za osvežitev. V bližini sta tudi večje športno letališče in ribnik, Bela Krajina pa je 
idealna za raziskovanje s kolesi (možnosti izposoje ter seznam kolesarskih poti nudimo tudi v samem kampu Podzemelj). 
Prijetni in zanimivi so tudi obiski bližnjih zidanic s pokušino odličnih belokranjskih vin. Bližnja okolica nudi možnosti za 
pohodništvo, gobarjenje, jahanje in izlete po Krajinskem parku Kolpa.

Apartmaji Koptur

 Zagrad 3 

 8275 Škocjan

 +386 41 506 311 

 ap.koptur@gmail.com 

Gostom nudijo obnovljene apartmaje v 100 let stari kmečki hiši v Zagradu. Zagrad je manjša dolenjska vas, kamor se lahko 
umaknete iz mestnega vrveža in preživite prosti čas v mirnem okolju. Nekaj kilometrov stran se nahajajo Terme Šmarješke 
toplice. Gostje lahko izbirajo med družinskim apartmajem s štirimi ležišči, dvema apartmajem z dvema ležiščema. 
V obnovljeni kašči pa so uredili poseben apartma za dve osebi.
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Domačija Tomlje

 Zdraviliški trg 24

 8350 Dolenjske Toplice

 +386 7 30 65 023

 joze.tomlje@gmail.com

Turistična domačija Tomlje s 25-letno tradicijo, nad katero šumi zeleni gozd, leži v neposredni bližini kopališča BALNEA Do-
lenjske Toplice. Vse sobe in apartmaji imajo svojo kopalnico in internetni priključek. Pred hišo stoji brunarica, v kateri vam 
postrežemo z zajtrkom, lahko pa tudi sami pripravite obrok. Na vrtu je enkraten prostor za piknik, kjer je na razpolago tudi 
žar. Ob hiši je pokrito parkirišče. Gostom za koriščenje storitev v zdravilišču priznajo različne popuste v višini od 5% do 20%. 
Otroci imajo popuste: do 2 let brezplačno, do 7 let 30% in do 10 let 20%.
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Planinska koča pri Gospodični 
na Gorjancih

 Gospodična 10, 8321 Brusnice

 +386 41 682 469  

 gostinstvo.mrhar@siol.net 

 www.gospodična.si

Na 828 metrov nadmorske višine, daleč stran od mestnega vrveža, vas pričakuje najvišja ležeča restavracija v novomeški 
občini. Ponaša se s 100 sedeži na terasi, iz katere seže pogled po celotni novomeški kotlini in vse do našega očaka Triglava. 
Tudi v notranjosti koče imamo v dveh sobah 100 sedežev. V eni izmed njih se lahko pozimi pogrejete ob krušni peči, v drugi 
pa vas lahko pogreje in okrepča šilce enega izmed 30 vrst domačega žganja. Poleg pestrega izbora jedi, vam ponudimo tudi 
izbrano pijačo, med katero sodijo: bezgov sok in limonada iz bistre studenčnice, dolenjski posebnež Cviček iz Trške Gore, 
belokranjski Repičan in Metliška črnina iz Krmačine, ekološko pridelan Refošk iz Slovenske Istre…

Šport apartma

 Komarna vas 175

 8333 Semič

 +386 41 722 300

 info@sport-apartma.si

 www.ski-apartma.si

Apartmajska hiša se nahaja ob smučišču Bela, na 800m nadmorske višine in ponuja namestitev za 10-12 gostov, ki samos-
tojno uporabljajo objekt preko celega leta. Na območju Natura 2000 je veliko priložnosti za rekreacijo (smučanje in tek na 
smučeh, kolesarstvo, pohodništvo, lovski turizem, ribolov...). Organiziramo tudi vodene izlete na ogled okoliških zname-
nitosti - Rog in Baza 20, partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik, Gače, Mirna Gora, ter obisk turističnih kmetij, pokušino 
domačih dobrot in izvrstne vinske kapljice. V bližini so Terme Dolenjske Toplice in celotna Bela Krajina s številnimi muzeji, 
zanimivimi rokodelci in prečudoviti krajinskimi parki na reki Kolpi, Lahinji, Dobličici in Krki.

Apartma Dolenjska

 Rimska cesta 10a

 8210 Trebnje

 +386 7 348 22 22

 spela.smuk@interflash.si

 http://pocitnice.info/apartment-dolenjska.html

Luksuzno in sodobno opremljeno počitniško stanovanje (mansardno, duplex, 97m2) gostom zagotavlja prijetno in udobno 
bivanje. S toplino doma, na mirni, odlični lokaciji v centru mesta, le streljaj od gostiln, barov, trgovin, galerije, zdravstvenega 
doma, pošte, frizerskih, kozmetičnih salonov,…v osrčju Dolenjske, ki gostom ponuja raznolika in bogata doživetja. Le 20 
minut vožnje do Ljubljane, uro do slovenske obale, uro do Alp, uro do Zagreba, dve uri in pol do Benetk,… je odlično 
izhodišče za odkrivanje lepot. 

Vinski dvor Deu

 Malkovec 11, 8295 Tržišče

 +386 40 368 359

 info@deu-mokronog.si 

 www.deu-mokronog.si

V družbi vinogradov in zidanic, s širokim razgledom od Trdinovega vrha do Kuma in urejenim prometnim dostopom, 
je Vinski dvor odlična zgodba za vse, ki želijo doživeti pristnost dolenjske domačnosti, pa naj gre za zaseben, družinski, 
izletniški ali večdnevni počitniški, izobraževalni, poslovni in kongresni dogodek, sproščen piknik na prostem ali praznovanje 
rojstnega dne sredi mrzle zime. S profesionalno odličnostjo sprejme tudi poročne slovesnosti. Že sliši se sanjsko: »Ohcet sva 
imela v Vinskem dvoru Deu!« Poleg vrhunske kulinarike, z značilnimi slovenskimi jedmi in hišnimi specialitetami, ponuja 
Vinski dvor vrhunska avtohtona dolenjska vina. Tudi za zahtevne poznavalce je vinska klet dobro založena.  
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Turistična kmetija Zorko

 Družinska vas 1

 8220 Šmarješke Toplice

 +386 41 890 901 in +386 7 38 43 011

 tkmetija@gmail.com

 www.gostilnadomen.si

Kmetija leži ob potoku, na pol poti med Ljubljano in Zagrebom, le kilometer stran od Term Šmarješke Toplice. Na voljo so 
sobe za eno, dve ali tri osebe z nadstandardnimi 220cm posteljami, s klimo, hladilnikom, lastno kopalnico. Nudijo domače 
jedi (postrvi, odojek, štruklji, štrudelj, kruh...) in pijače (sok, cviček,...) 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 okolških vinorodnih goricah in gozdu; domačijo radi obiskujejo tudi kolesarji in igralci 
golfa (Golf Otočec - 4km). Terasa nad potokom, sadovnjak, lastna zidanica in enostaven dostop so le še dodatne prednosti 
tako za tranzitne goste kot obiskovalce, ki si želijo več dnevne sprostitve v naravnem okolju Nature 2000. Govorijo več 
različnih jezikov (angleško, nemško, italijansko, rusko, hrvaško,...). So tudi »Bikers welcome« hotel.
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Domačija Novak

 Sadinja vas pri Dvoru 7 

 8361 Dvor

 +386 41 343 000

 trota@siol.net 

 www.novakdoma.eu

Družinsko vodena domačija z izvrstno sezonsko hrano in bogato vinsko kletjo kjer se boste počutili kot doma. Odlično 
izhodišče za izlete po vsej Sloveniji (Ljubljana 30 min., Piran 1ura 30 min), sprehode v bližnjo okolico, kolesarjenje, obisk 
term (Dolenjske Toplice 10 min) muharjenje v reki Krki ali pa poležavanje na našem vrtu v senci stare jablane. Govorijo 
tekoče angleško, nemško, italijansko in hrvaško. Z veseljem vas bodo vzeli s seboj na gobarjenje, vas naučili ujeti postrv ali 
pa posebej za vas priredijo kuharski tečaj, izlet v Kočevski gozd, kjer domuje rjavi medved. 
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Gostilna Rorman

 Tomažja vas 30 

 8275 Škocjan

 +386 7 30 77 680

 rorman.gostilna@gmail.com 

 www.gostilnarorman.si

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, naša 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 spre-
hodite med številnimi vinogradi, lahko se odpravite na kopanje v Šmarješke ali Čateške toplice, ali pa uživate v čudovitem 
grajskem okolju, ki ga nudi bližnji Otočec.

Gostilna in vinoteka Prinovec

 Šmarješke Toplice 116

 8220 Šmarješke Toplice

 +386 7 06 87 300 in +386 41 516 793

 gostilna.prinovec@gmail.com

 www.facebook.com/stara.pravda?ref=tn_tnmn

Stržejo lokalno in mediteransko hrano, dan začnemo z malicami, nadaljujemo s kosili in jedmi po naročilu. Pohvalijo se lahko 
z bogato vinsko ponudbo, katero vam priporoča hišni sommelier. Mesečno organizirajo sezonske ali tematsko obarvane 
kulinarične večere. Sprejemajo zaključene družbe do 100 ljudi, v letnem času pa na terasi še dodatnih 100. V restavraciji 
nudijo otroški kotiček, v poletnem času pa zunanja otroška igrala. V sami gostilni Prinovec vam nudijo bogato založeni 
souvenir shop s priznanimi domačimi proizvajalci kulinaričnih dobrot.

Gostilna s prenočišči Vovko

 Ratež 48, 8321 Brusnice 

 +386 7 30 85 603

 anton.vovko@siol.net

 www.gostilna-vovko.si 

Gostilna Vovko je tradicionalna družinska gostilna, ki se ponaša z odlično kulinariko in široko vinsko ponudbo. Prepletajo 
tradicionalno slovensko kuhinjo s pripravo jedi z žara na naravno oglje. Družina Vovko je gostilno odprla leta 1977. Cenijo 
domačnost in tradicijo, seveda pa tu ne manjka inovativnosti. Pri izboru surovin dajejo prednost preverjenim lokalnim 
proizvajalcem in kmetom. Lastnik in vodja gostilne Rok Vovko tekoče govori angleško, nemško, italijansko in francosko.

Restavracija Oštarija

 Sokolski trg 2, 8350 Dolenjske Toplice

 +386 31 712 500

 jernej.jarc@ostarija.si

 www.ostarija.si

V osrčju Dolenjskih Toplic vas pričakuje domača slovenska kuhinja, v kateri vsaka brbončica najde svoje mesto. S toplim 
ambientom, vrhunskim kuharskim mojstrom in umetnostjo želimo 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 krojimo nova oblačila.
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Domačija Krnc

 Hrib pri Hinjah 9

 8362 Hinje

 +386 41 77 22 00

 marija.papez@siol.net 

 www.domacija-krnc.si

Domačija Krnc je preurejena turistična kmetija s tradicijo. Ima gostinski obrat, nastanitvene kapacitete, piknik prostor in 
bazen. Leži daleč od mestnega vrveža v osrčju Suhe krajine. Ponuja čudovit razgled do Kočevksega roga, Gorjancev pa vse 
do Julijskih Alp. Nudijo dobro domačo hrano. Domačija je zanimiva za vse, ki si želijo domačnosti, radi gobarijo, se spreha-
jajo ali kolesarijo. Kraški svet privablja jamarje, gozdovi ljubitelje živali, cerkve pa ljubitelje sakralne dediščine.
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Vila Otočec

 Dobrava 79, 8222 Otočec

 +386 7 38 44 252 

 vilaotocec@siol.net 

 www.vilaotocec.si

Vabljeni v Vilo Otočec, kjer vam ponujajo pester izbor jedi po naročilu, torte in slaščice iz domače slaščičarne Rogljiček. Prav 
tako vam nudijo prenočišča po ugodni ceni z vključenim zajtrkom. Vila Otočec se nahaja na vrhu hriba, kar vam ponuja 
popoln razgled na reko Krko, Grad Otočec in na vinorodna območja v okolici iz prostrane terase, prav tako pa je naša 
lokacija na energetsko pozitivni točki, ki vam daje občutek energije in sproščenosti. 
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Gostilna Zlata Kaplja

 Stari trg 3, 8232 Mokronog

 +386 40 368 359

 info@deu-mokronog.si  

 www.deu-mokronog.si 

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 ima gospodar občutljiv odnos do preteklosti. Zbirka vozov, sani, star-
ega kmečkega orodja in furmanskih pripomočkov, ki je na ogled na dvorišču, nas o tem samo prepriča. Prijazno nas sprejme 
tudi notranjost, sodobna, vendar z žlahtnostjo preteklosti. Tudi ponudba je taka. Vsak gostinski prostor nam pripoveduje 
svojo zgodbo. 
Gre torej za 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.

 
Gostilna in picerija Šentpeter

 Šentpeter 10 a, 8222 Otočec

 +386 7 30 99 999 in +386 51 225 222

 info@sentpeter.si

 www.sentpeter.si

Gostilna ima lep ambient in pogled na reko Krko. Leži v bližini gradu Otočec in avtoceste, od Novega mesta je oddaljena 7 
km. Na voljo je veliko parkirišče, notranji prostor za 100 oseb, zunanjo teraso za 50 oseb in igrala za otroke. Ponudba hrane 
je zelo raznolika: slovenske jedi, italijanska kuhinja, pizze, mehiška kuhinja, sezonska ponudba. Nudijo tudi malice, kosila 
in menije za skupine.

Gostilna in picerija Harlekin

 Gorenjska cesta 21 

 1310 Ribnica

  +386 1 8361 532 in +386 41 644 415

 info@harlekin.si 

 www.harlekin.si

Gostilno in picerijo Harlekin najdete v centru Ribnice, ob glavni cesti. Sprejeli vas bodo prijetnem ambientu, ki je značilen 
za tradicionalne slovenske podeželske gostilne. V osrednji gostilniški sobi zato ne manjka niti krušna peč, iz katere diši po 
domačem kruhu, v mrzlih dneh pa prijetno greje. V toplih dneh je gostom na voljo tudi vrt s pogledom na travnik, rečico 
in gozd. Strežejo sveže pripravljene jedi evropske in tradicionalne slovenske kuhinje. Bogat izbor v njihovi stalni ponudbi 
dopolnjuje še dnevna ponudba raznovrstnih malic. Nikoli ne pozabijo na odlične sezonske jedi, ki zaokrožujejo našo po-
nudbo v pestro celoto. Najraje uporabljajo sveže sestavine slovenskega lokalnega porekla. Sodelujejo s kmeti, pridelovalci, 
rejci in dobavitelji iz domače Ribniške doline in tudi iz drugih slovenskih krajev.

Vesela Vas

 Sela pri Ajdovcu 1

 8361 Dvor

 + 386 40 458 585 in +386 51 227 700 

 info@veselavas.si

 www.veselavas.si 

Vesela vas leži na južni strani Ajdovskie planote v Suhi Krajini nad zeleno reko Krko in vinogradi, kjer lahko ob sončnem 
dnevu vidite Triglav. Na ekološki turistični kmetiji Vesela vas potekajo prireditve za razvedrilo, zabavo in sprostitev. 
Veseloigre, praznovanja, veselice, poroke, družinska srečanja, tekmovanja in razstave bodo vrnila veselje na vas. Tujim gos-
tom ponujamo tudi vodene izlete, kjer odkrivajo lepote in atrakcije Slovenije, na »Happy Village« pa počitek in sprostitev v 
naravnem okolju, domači hrani in prijaznih ljudeh.

Oštarija Rudolfswerth

 Kandijska cesta 35

 8000 Novo mesto

 +386 7 33 23 335 

 info@ostarija-rudolfswerth.si 

 www.ostarija-rudolfswerth.si 

V centru Novega mesta, razveseljuje brbončice svojih gostov Oštarija Rudolfswerth. Ime je dobila po Rudolfu IV. 
Habsburškemu, ki je leta 1365 ustanovil Novo mesto. V ambientu in skozi jedilni list se prepleta zgodovina Novega mesta, 
vse od halštatske zgodovine (situl) do starih novomeških gostiln med obema vojnama. Kombinacija sodobne kulinarične 
domišljije in spoštovanje lokalnih in sezonskih posebnosti, je dovolj tehten razlog za obisk Oštarije Rudolfswerth.
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Restavracija Grad Otočec

 Grajska cesta 2

 8222 Otočec 

 +386 7 38 48 900

 booking@terme-krka.si  

 www.grad-otocec.si

Na otočku sredi Dolenjske kraljuje edinstveni grad Otočec, kjer pravljičen ambient z reko Krko in skrivnostnimi grajskimi 
zidovi ustvarja čudovito in nepozabno vzdušje. Za obzidjem domuje hotel s petimi zvezdicami z vrhunsko restavracijo, ki 
prepleta dolenjsko kulinarično tradicijo s pridihom modernosti.

Prepustite se razkošju grajske kulinarike z degustacijskem menijem ali pa se le posladkajte v grajski kavarni. Prepričajte 
se, zakaj je restavracija Gradu Otočec član gastronomskega združenja Chaine des Rottiseurs in mednarodnega združenja 
dvorcev Relais&Chateaux. Dobrodošli.
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Po poteh 
dedišcine
Od prazgodovine do danes je Dolenjska nekaj posebnega, 
drugačnega. Dolenjski muzej v Novem mestu hrani pomem-
bne najdbe iz 10. stoletja pred našim štetjem, pri čemer še 
zlasti izstopajo najdbe iz halštatskega obdobja, pozne železne 
dobe. V času rimskega cesarstva je Trebnje gostilo edino 
vojaško postojanko na območju Slovenije. Iz časov pokristjan-
jenja in srednjega veka se je Dolenjska oblikovala v pokrajino, 
ki jo obvladujejo številne utrdbe in gradovi, nekateri še danes 
odlično ohranjeni. Še vedno lahko čutimo posledice turških 
vpadov iz 15. in 16. stoletja, še bolj pa celotna Slovenija te-
melji na protestantizmu in reformaciji, ko so Primož Trubar in 
njegovi sopotniki prav na Dolenjskem zakoreninili slovensko 
literaturo. Številne dolenjske cerkve, kot je romarska cerkev 

ˇ
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Dolenjski muzej

 Muzejska ulica 7

 8000 Novo mesto

 +386 7 373 11 30  

 dolenjski.muzej@guest.arnes.si

 www.dolmuzej.com

V Dolenjskem muzeju Novo mesto si lahko obiskovalci ogledajo štiri stalne razstave. Arheološka podoba Dolenjske pred-
stavlja 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 obrtniški 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 znane-
ga olimpionika. Vedno so na ogled zanimive občasne razstave. V dislocirani enoti Jakčev dom so razstavljene likovne zbirke, 
v dislocirani enoti na Kočevskem rogu - Baza 20 pa si je moč ogledati sedež vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega 
gibanja.

Dežela kozolcev

 Šentrupert 33

 8232 Šentrupert

 +386 82 05 28 55

 info@dezelakozolcev.si 

 www.dezelakozolcev.si 

Dežela kozolcev iz Šentruperta na Dolenjskem je prvi muzej na prostem s kozolci na svetu, ki jo je v dobrem letu in pol 
obiskalo 30.000 registriranih obiskovalcev iz 40 držav. V njej je 19 sušilnih naprav, od tega je 17 kozolcev, med katerimi so 
zastopani vsi tipi kozolcev v Sloveniji. Namen postavitve je prikaz celotnega razvoja kozolca in njegove pomembnosti v 
slovenskem prostoru. Pohvali se lahko z enim najstarejših ohranjenih dvojnih kozolcev pri nas in na svetu, katerega nastanek 
sega v leto 1795 – Lukatov toplar. Projekt pa ni pomemben le z vidika ohranjanja kulturne dediščine – pripomogel je tudi k 
večji prepoznavnosti Občine Šentrupert ter k razvoju turizma v njej.

Umetnostna obrt 
Silva Dravšnik

 Osojnik 4, 8333 Semič

 +386 40 820 568

 silvadravsnik@gmail.com

Ročno izdelane lutke in figurice iz porcelana, gline, volne in blaga. Oblikovalka Silva Dravšnik živi v majhni vasi Osojnik 
blizu Semiča. Z oblikovanjem izdelkov umetnostne obrti se ukvarja že 16 let. Dobila je številne nagrade med drugim tudi 
zlato vitico Obrtno podjetniške zbornice Slovenije.
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28Soseska zidanica Drašiči

 Drašiči 46

 8330 Metlika

 +386 41 753 017

 www.soseskadrasici.net

V kletnih prostorih nekdanje vaške osnovne šole sredi Drašičev poleg cerkve Sv. Petra že več kot 250 let deluje Soseska 
zidanica Drašiči s prav posebno vinsko banko. V banki komisija vsako leto zbere vinski mošt članov, da si ga ti lahko po 
potrebi izposodijo in ga nato z obrestmi vračajo. Tu lahko okusite vino več kot 50 gospodarjev iz enega kozarca in spoznate 
rovaš - lesen pripomoček za beleženje porabe in dolgov posameznih članov. Možne so tudi degustacije.
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na Zaplazu, so vtkane v dolenjsko gričevje, in so spomin na 
izjemno pomembno kulturno dediščino. Te slikovite utrinke 
iz preteklosti obkrožajo kmetije, vinogradi, zidanice, rokodel-
ske delavnice in polne kašče domačih dobrot, ki skupaj z do-
brovoljnimi Dolenjci dajejo tej pokrajini dobrosrčnost, širok 
nasmeh in bogat objem. Polja so tradicionalna, razdrobljeno 
živopisna. Vinogradi so razpotegnjeni ob vinskih cestah in 
zidanicah, ki omogočajo možnost prvinskega doživljanja 
tradicij, ki se prenašajo iz roda v rod. Vse to je dosegljivo z 
avtom, kolesom, konjem ali pa vas po vijugastih cestah, ki 
sledijo obrisom dolenjskih gričev, zapelje kar kak domačin. 
Cviček, ki ga imajo v teh zidanicah, je cviček, ki ga ne morete 
okusiti, niti doživeti nikjer drugje.
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Stara šola TRIS

 Kostel Institute of Culture and tourism

 Vas 4, 1336 Kostel

 +386 1 89 48 070

 info@kostel.si 

 www.info-kostel.si 

Stavba, v kateri je nekoč potekal pouk, je danes Stara šola TRIS (turistično razvojno informacijsko središče), ki s svojo 
dejavnostjo in turističnimi produkti predstavlja Kostel na enem mestu. Središče skozi degustacijski, večnamenski in multi-
medijski prostor, informativno pisarno TIC, s stalnimi in občasnimi razstavami, dogodki, delavnicami, knjigami, predavanji, 
s ponudbo izdelkov lokalnih ponudnikov in zagotavljanjem turističnih informacij ter ostale turistične ponudbe celostno 
predstavlja širši geografski prostor Svet Kolpe in bogati turistično ponudbo.

 

Rokodelski center Ribnica

 Cesta na Ugar 6

 1310 Ribnica

 +386 1 8361 104

 info@rokodelskicenter-ribnica.si

 www.rokodelskicenter-ribnica.si

Rokodelski center Ribnica je zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost. V njem najdete zanimive razstave o zgo-
dovini Ribnice, o čarovniških procesih, o suhi robi in lončarstvu ter o drugih obrteh. Tu se lahko srečate s sodobno likovno 
umetnostjo ali pa se po dogovoru srečate z mojstri rokodelstva in si izdelate uporaben izdelek suhe robe ali lončarstva.

Belokranjski muzej

 Trg svobode 4

 8330 Metlika

 +386 7 30 63 370 in +386 51 684 944

 belokranjski.muzej@guest.arnes.si 

 www.belokranjski-muzej.si

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 pogledu, 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.

Galerija Likovnih 
samorastnikov Trebnje

 Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

 +386 7 34 82 106

 galerija@ciktrebnje.si

 www.galerija-trebnje.si

Galerija razstavlja dela likovnih samorastnikov - slikarskih in kiparskih samoukov, na katere 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 
samorastnkov, na katerem se družijo umetniki iz vsega sveta.

Muzejska zbirka IMV

 Rozmanova ulica 10

 8000 Novo mesto

 +386 31 819 988

 vojko.grobovsek@yahoo.com

V Muzejski zbirki IMV so restavrirani osebni in dostavni avtomobili, prikolice, avtodom, tehnična dokumentacija ter makete. 
Razstava govori o več kot polstoletnem razvoju oblikovanja avtomobilov, prikolic, znamk IMV, Adrie Mobil, TPV in Revoz. 
Poleg tega vključuje tudi efemerno, a pomembno reklamo in tržno produkcijo kot so katalogi, prospekti, posterji, skratka 
celostno podobo podjetij, ki prikazujejo razvoj prevladujočih estetskih norm in družbenih vrednot od leta 1954 dalje. 
Muzejska zbirka IMV se nahaja v idiličnem kraju na Drgančevju. Ogled razstave je možen vsako soboto od 10.00 do 12.00 
ure, skupinski ogledi izven navedenega termina pa so možni po predhodnem dogovoru.

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

 Gumberk 9, 8222 Otočec

 +386 31 230 163

 svitar@svitar.si

 www.gradstruga.si

Pravi graščaki z gradu Struga pri Otočcu v edinstveni grajski zgodbi združujejo nepozabno toplino, ljubezen do zgodovine, 
zakladnico znanja in čarobnosti, zabavno druženje, doživetje življenja na gradu in igrano interaktivno predstavo. 
Najavljene skupine lahko izbirajo med programi z graščaki kot so doživljajski ogledi gradu, delavnice kovaštva in plesa, 
otroške grajske delavnice, team buildingi z viteškimi veščinami, zgodovinske pogostitve z glasbenim in animacijskim pro-
gramom, zgodovinske poroke… 
Datumi dogodkov za družine in posameznike, na katerih si lahko ogledate dom plemičev izpred nekaj stoletij, v njem 
zaženete kovaški meh, si nadenete oklep, zaplešete, prisluhnete stari pesmi… in odnesete s sabo koš majhnih zanimivih 
drobcev zgodovine, so predhodno objavljeni na njihovi spletni strani.
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Zidanice in 
vinske poti

Dolenjska je dežela zidanic. Mnoge med njimi, ki jih pre-
predajo številne vinske ceste, so danes preurejene v udobne, 
a vendar pristne postojanke, ki zagotavljajo nekajdnevno 
neponovljivo izkušnjo doživetja dolenjskega načina življenja. 
Za Dolenjca zidanica ni drugi, ampak kar prvi dom, delo v 
vinogradu in sadovi vinograda pa ne le prijetna izraba pros-
tega časa, temveč odgovornost do prednikov, ki so ta način 
življenja razvili, in do potomcev, ki bodo v njem uživali ne 
glede na iPade – oziroma prav zato. Čeprav pravijo, da na 
Dolenjskem že zrak vsebuje dovolj vinskih hlapov, da te 
omami, so zidanice izjemen prostor, ki povezuje mir, kot 
naročen za branje ali samotno uživanje z neponovljivimi 
vinskimi srečanji, ki so še vsakega obiskovalca naredili za 
Dolenjca. Doživetje v zidanicah ni le drugačno, še več, je ne-
primerljivo v svetovnem merilu.

 + 386 40 808 568  

 turizemvzidanicah@siol.net

 www.zidanice.si

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 zelo lahko dosegljive.

Komu je namenjen Turizem v zidanicah?

▪  Ljubiteljem aktivnih doživetij: 3000 km pohodnih, kolesarskih, jahalnih in vodnih poti (www.visitdolenjska.eu) 
 golf igrišče Otočec, lov, ribolov, polet z motornim letalom, jadralnim padalom, kopanje v Termah Šmarješke in 
 Dolenjske Toplice…
▪  Ljubiteljem naravne in kulturne dediščine (reke, kraške jame, izjemna arheologija, številne cerkve, gradovi, 
 samostani, galerije in muzeji, vaška arhitektura)
▪  Ljubiteljem kulinaričnih in enogastronomskih doživetij 
▪  Ljubiteljem številnih tradicionalnih etnoloških in drugih prireditev 

Zgodba o cvičku 
na Matjaževi Domačiji 

 Paha 3, 8222 Otočec

  + 386 41 880 813

 matjaz@matjazeva-domacija.si

 www.matjazeva-domacija.si

Dobrodošlica, ogled 150 let stare domačije, ki je vključena v evropsko mrežo »Hiše s tradicijo« in spoznavanje življenja 
naših prednikov. V kleti vam bo gospodar ob kozarčku cvička zapel posebno cvičkovo zdravico. Sledi ogled 20-minutne 
multivizijske prezentacije »Zgodba o cvičku«. V sedmih dejanjih spoznate zgodovino vina, vinske zavetnike, vinsko posodo, 
sestavo cvička in pridelavo cvička. Sledi degustacija sestavin in na koncu kralja cvička ob ajdovem kruhu. 
Dodatne možnosti: vožnja ali sprehod v vinorodno Grčevje, ogled cerkve sv. Jurija (koncert baročne glasbe), obisk ene 
izmed zidanic, team building program Izgubljeni med vinogradi ali motivacijska delavnica na različne tematike…

Turizem v zidanicah

POSTANITE GOSPODAR ZIDANICE 
SREDI VINSKIH GORIC
Te unikatne ponudbe enostavno ne smete izpustiti!
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Aktivne počitnice, vodni užitki, 
bogata zdraviliška tradicija in 
sprostitev v sodobnih centrih do-
brega počutja sredi čudovite nara-
ve – vse to in še več lahko doživite 
v Termah Krka. 

Terme Krka združujejo terme v Dolenjskih in Šmarjeških 
Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan, Hotele Otočec 
s pustolovskim parkom, atraktivnim golf igriščem in eno 

najlepših slovenskih znamenitosti, Gradom Otočec. 

Terme Dolenjske Toplice se ponašajo z bogato tradicijo 
zdraviliške dejavnosti, v zadnjem času pa je eno najstarejših 
evropskih zdravilišč s sodobnim velnes hotelom tudi prilju-
bljen center dobrega počutja za vse generacije. 
Dolenjske Toplice so bile prvič omenjene že v 13. stoletju, v 
18. stoletju, ko je bila zgrajena »najimenitnejša zdraviliška 
stavba na Kranjskem«, pa so slovele kot eno najbolj elitnih 
zdravilišč Avstro-ogrske monarhije. 
Vrelec termalne vode ima temperaturo človekovega telesa 
(36°C) in je najprimernejši za zdravljenje revmatičnih obo-
lenj lokomotornega sistema. 
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 atrak-
tivni 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.

Terme 
Dolenjske
Toplice

Informacije in rezervacije:

TERME DOLENJSKE TOPLICE 
Zdraviliški trg 7
8350 Dolenjske Toplice
T: 08 20 50 300
E: booking@terme-krka.si
W:www.terme-krka.si
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Terme

Hotel Balnea**** superior
Hotel Kristal****
Wellness center Balnea
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Terme 
Šmarješke 
Toplice
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 pro-
gramom medicinskega velnesa. Programe hujšanja, razstru-
pljanja ter obvladovanja stresa, ki so jih zasnovali tamkajšnji 
medicinski, velnes, prehranski in športni strokovnjaki, od-
likuje celovit in individualen pristop ter odlični rezultati, ki 
privabljajo goste z vseh koncev Evrope.  
Sprostitvi in rekreaciji so namenjeni termalni bazeni s savna-
mi 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.

Otocec
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 preure-
jen v hotel visoke kategorije petih zvezdic. 
Grad Otočec sodi med najprivlačnejše hotele, radi ga obiščejo 
ljubitelji kulinarike, namenjen je mladoporočencem, ljubi-
teljem lepega, skratka vsem, ki želijo preživeti nekaj nepo-
zabnih dni v izbranem okolju. Kot član priznane mednarodne 
družine dvorcev in hotelov Relais & Châteaux se otoški grad 
uvršča v svetovni vrh kakovosti ponudbe visokega turizma.

Ljubitelji narave so navdušeni nad neokrnjeno naravo ob do-
lini reke Krke. Poleg sprehodov po grajskem parku vabi k igri 
eno najlepših golf igrišč v Sloveniji. Golf igrišče na Otočcu, 
ki ima 18 polj in se razteza na več kot 70 ha površine, je zan-
imivo 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. 

ˇ

Informacije in rezervacije:

HOTELI OTOČEC 
Grajska cesta 2
8222 Otočec ob Krki
T: 08 20 50 300 
E: booking@terme-krka.si
W: www.terme-krka.si

Informacije in rezervacije:

TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE 
Šmarješke Toplice 100
8220 Šmarješke Toplice
T: 08 20 50 300 
E: booking@terme-krka.si
W: www.terme-krka.si

38

GOLF GRAD OTOČEC 
Grajska cesta 2
8222 Otočec ob Krki
T: 07 30 75 627, M: 041 30 44 44 
E: golf.otocec@terme-krka.si
W: www.golf-otocec.si
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Hotel Vitarium**** superior
Hotel Šmarjeta****
Sprostitveni center Vitarium Spa&Clinique

Hotel Grad Otočec*****
Hotel Šport****
Pustolovski park Otočec
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TIC Novo mesto
Glavni Trg 6, 8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 393 92 63
E: tic@novomesto.si

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

TIC Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
T: +386 (0)7 384 51 88
E: tic.dtoplice@volja.net

TIC Škocjan
Škocjan 33, 8275 Škocjan
T: +386 (0)7 384 63 12
E: info@tic-skocjan.si

TIC Trebnje
Goliev trg 5, 8210 Trebnje
T: +386 (0)7 348 11 28
E: tic@trebnje.si

TIC Črnomelj
Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj
T: +386 (0)40 883 162
E: tic.crnomelj@ric-belakrajina.si

TIC Semič
Štefanov trg 7, 8333 Semič
T: +386 (0)7 356 52 00
E: tic@kc-semic.si

TIC Metlika
Trg svobode 4, 8330 Metlika
T: +386 (0)7 363 54 70
E: tdvigred.metlika@siol.net

Rokodelski center Ribnica
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
T: +386 (0)1 836 11 04
E: info@rokodelskicenter-ribnica.si

TIC Kočevje
Trg zbora odposlancev 47,1330 Kočevje
T: +386 (0)5 99 74 811 
E: td.kocevje@gmail.com

TIC Loški Potok  
Hrib 14, 1318 Hrib-Loški Potok 
T: +386 838 433 39 
E: info@ktc.si 

TIC Kostel 
Vas 4, 1336 Kostel 
T: +386 (0)1 89 48 070
E: info@kostel.si

Turisticno informacijski centri: ˇ
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

facebook.com/VisitDolenjskawww.visitdolenjska.eu


