
Naj bo letošnji dopust doma zvezdniški
Poletje je pred vrati in mnogi se nagibajo k temu, da ga letos preživijo kar v osrčju Slovenije. Vam manjka idej? 
Kar brez skrbi. Slovenski rezervacijski portal MojaSlovenija.org je ob prvi obletnici pripravil številne ideje 
za izvirne nastanitve in doživetja, kot so rafting na Soči, polet z jadralnim padalom, splavarjenje po Dravi, 
potepanje z legendarnim Willys Jeepom, kuharske tečaje, delavnice z glino, degustacije vina in še veliko več. Da 
bi bilo poletje, ki nas bo znova povezalo, resnično nepozabno in bi zajemalo čim več tistega, kar smo zamudili, pa 
so pripravili prav posebne sproščene tematske vikende z znanimi Slovenci, ki vas bodo popeljali v svoje svetove.  
Zagotovo bo vsak našel kaj zase ali za svojo družino! 

Z vami bodo vaditeljica zdravega življenja Alenka Košir, raper Rok Terkaj-Trkaj, stand-up komik Ranko 
Babić, pevka Nina Pušlar, mojster borilnih veščin Denis Porčič-Chorchyp, igralec Jernej Kuntner, kuharski 
mojster Uroš Štefelin, svetovalec za vzgojo psov Jure Pribičevič in nekdanji skakalec in sedaj vrhunski 
amaterski kolesar Robi Kranjec. 9 znanih Slovencev bo na 10 izjemnih lokacijah po vsej državi pripravilo 
11 izredno zanimivih vikendov. Portorož, Snovik, Bohinj, Rimske Toplice, Rogaška Slatina, Ajdovščina, Kope, 
Radovljica, Otočec in Moravske Toplice.

Vsi programi so prirejeni tudi za vse, ki še niste porabili turističnih bonov, saj jih boste lahko uporabili ob plačilu 
nastanitve. Ujemite Poletje v družbi zvezd vse od junija do septembra.

PROGRAM POLETJA V DRUŽBI ZVEZD

 04.06. - 06.06.  Vikend Zate z Alenko Košir – Portorož

 11.06. - 13.06.  Vikend Zate z Alenko Košir – Portorož 

 26.06. - 27.06.  Smeh, aktivnost in povezanost z Rankom Babićem - Bohinj

 02.07. - 04.07.  Spoznavanje življenja preko borilnih veščin z Denisom Porčičem-Chorchyp 

- Rimske terme

 16.07. - 18.07.   Družinski vikend z Rokom Terkajem in Repki - Snovik

 30.07. - 01.08.  Pevski vikend z Nino Pušlar - Grand hotel Rogaška  

 06.08. - 08.08.  Z Jernejem Kuntnerjem čez Najine Mostove - Ajdovščina

 07.08. - 08.08.  Razvajajte brbončice v družbi michelinovega mojstra Uroša Štefelina – 

EKSLUZIVNO (za zgolj 20 udeležencev) – Vila Podvin

 20.08. - 22.08.  Postani samuraj z Denisom Porčičem-Chorchyp - Kope na Koroškem

 10.09. - 12.09.  Skočimo na kolo z Robijem Kranjcem - Moravske Toplice 

 18.09 - 19.09.  »Pasji« vikend z Juretom Pribičevičem - Otočec



Vikend Zate z Alenko Košir 
(4.- 6.6. in 11.- 13.6., Hotel Histrion, Portorož)
Od leta 2013 že osmi tradicionalni aktivni konec tedna, ki smo ga iz oktobra 2020 zaradi 
nastale situacije morali prestaviti v prihajajoči junij in eden izmed najbolj množičnih vikend 
aranžmajev v Sloveniji.  Alenka bo na dogodku gostila karizmatično učiteljico joge Sinto 
Soekadorovo, prejemnico priznanja moja zdravnica Ivico Flis Smaka, dr. med. spec. in druge 
odlične goste. Njihova predavanja obljubljajo bogat program in obilo prijetnega druženja. 
Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanimajo anti-age vsebine, zdrava prehrana in gibanje kot 
sestavni del življenja. 

V Bohinju nas bo Ranko Babić popeljal v svet smeha, aktivnosti 
in povezanosti 
(26. - 27. 6., Hotel Jezero, Bohinj)
V koroni smo bili veliko časa skupaj, a le redko zares sami. Sedaj je čas, da to nadoknadimo in 
se sprostimo v adrenalinskem parku in na masaži ter uživamo v komediji Kriza srednjih let.
Primerno za vse pare, ki si želijo smeha, zabave in sprostitve. Za vse, ki so že začutili krizo 
srednjih let, ali pa jih ta še čaka.

Spoznavanje življenja preko borilnih veščin z Denisom 
Porčičem-Chorchyp 
(2. - 4. 7., Rimske Terme, Rimske Toplice)
Potrebujete zabavo, sprostitev in rekreacijo? Potem je vikend z  Denisom pravi za vas. Vikend, 
ki ponuja sprostitev ob koktajlu, telovadbo in samoobrambo, okusne recepte izpod roke Sare 
Rutar, MasterChef zmagovalke in še veliko več.
V Rimskih termah, kjer so že Rimljani poznali zdravilno moč vrelcev, boste uživali in ponovno 
dosegli ravnovesje. Na pravi lokaciji, ob pravem času v pravi družbi, najdite notranji mir, 
povrnite si življenjsko energijo in okrepite imunski sistem.

Družinski vikend z Rokom Terkajem in Repki 
(16.-18.7., Terme Snovik, Snovik)
Zavrti se v ritmih Repkov na koncertu Roka Terkaja-Trkaj. Skupaj se podajmo na zabavno 
pot raziskovanja in otroške animacije. Medtem, ko starše zaposlimo s predavanjem o 
ljubeči družini in pripravi polnovrednega obroka. Vikend namenjen družinam, bo po tem 
koronskem času še kako potreben, saj je to čas, ko družine potrebujemo razbremenitev, 
sprostitev in zabavo.

Pevski vikend z Nino Pušlar 
(30. 7. - 1. 8., Grand hotel Rogaška, Rogaška Slatina)
Ujemimo Svet na dlani z Nino Pušlar in pokukajmo v življenje ene največjih slovenskih 
glasbenih zvezd. Nina bo posebej in ekskluzivno za vas pripravila tudi koncert, enega prvih 
po obdobju korone. In prav poseben bo tudi zato, ker bo z vami preživela cel vikend, kjer 
boste pevko spoznali tudi bolj osebno. Obenem pa bo to tudi čas za vas z obilico razvajanja v 
masažnih kopelih, sprehodih in zanimivih ogledih. 



Igralski Vikend z Jernejem Kuntnerjem v Vipavski dolini 
(6. – 8. 8., Hotel Gold Club, Ajdovščina)
V središču Vipavske doline bomo spoznavali kraje in prigode s snemanja romantične serije 
Najini mostovi skozi oči enega njenih najbolj prepoznavnih snovalcev, Jerneja Kuntnerja. 
Jernej nas bo učil igralstva in z nami delil svojo monopredstavo Roka tako, roka tako. 
Primerno predvsem za otroke in mlajše ter vse tiste, ki razmišljajo o spoznavanju z 
umetnostjo igre. 

Razvajajte brbončice v družbi Uroša Štefelina 
(7. - 8. 8. Vila Podvin, Radovljica) – EKSLUZIVNO (zgolj 20 mest)
Kdo je bolj poklican, da vas nauči kuhanja, od enega prvih michelinovih mojstrov v Sloveniji 
in sodnikov v tekmovanju Mali šef? 
Skupaj boste obiskali tržnico in nakupili sestavine za pripravo bruncha. Po tem ogrevanju 
sledi glavnina delavnice s pripravo prave slavnostne večerje. Prihodnji dan pa še obisk znane 
kmetije v bližini, od koder tudi Uroš pridobiva svoje sestavine. Kako se bo prileglo kosilo, ki 
ga bodo tokrat za spremembo skuhali drugi.

Postani samuraj z Denisom Porčičem-Chorchyp 
(20. - 22. 8., Lukov dom, Kope na Koroškem)
Zabava za najmlajše ter sprostitev za starše je v vikendu z Denisom Porčičem-Chorchypom 
zagotovljena. Medtem, ko bodo otroci zaposleni z zabavo in spoznavanjem borilnih veščin, 
se bodo starši lahko sprostili v zeleni naravi, ki jo ponuja Koroška.
Z rudarskim vlakom si bomo ogledali podzemlje Pece, obiskali mini živalski vrt na Kopah 
in uživali v mini disku ter branju pravljic. Z Denisom bodo spoznali način življenja pravih 
samurajev in se poizkusili v treningu borilnih veščin. Za starše pa bomo organizirali zanimiva 
predavanja o odnosih in vzgoji. Vikend bo družino zagotovo še bolj povezal in ji dal nov 
zagon za prihodnje izzive.

Skočimo na kolo z Robijem Kranjcem 
(10. - 12. 9., Terme Vivat, Moravske Toplice)
Za vse rekreativne kolesarje smo pripravili športno-rekreativni vikend, kjer boste lahko uživali 
na svojem kolesu in si ogledali kotičke Prekmurja v družbi leteče zvezde Robija Kranjca. Sara 
Rutar, MasterChef zmagovalka vam bo prikazala kako hitro pripraviti polnovreden obrok 
ki ga potrebujete ob fizičnih naporih, priznana masažna terapevtka Nastja Lanišek pa vam 
bo pokazala pravilno raztezanje po zaključku kolesarjenja. Dogodek se bo odvijal v Termah 
Vivat, kjer bodo poskrbeli za vaše dobro počutje in vrhunsko prehrano. 

»Pasji« Vikend z Juretom Pribičevičem 
(18. - 19. 9., Hotel Šport, Otočec)
V družbi naših vikendov ima prav posebno mesto tudi vikend za kužke, v družbi izkušenega 
kinologa Jureta Pribičeviča. Včasih je nasvete delil v oddaji Pozor priden pes, sedaj pa svoje 
znanje in izkušnje prenaša preko socialnih omrežij ter v svoji pasji šoli Alfakan.
Vikend namenjen novopečenim lastnikom psov, bo poskrbel, da boste dobili vse potrebne 
informacije, kako priti do resnično pridnega, zadovoljenega in uravnovešenega kužka, da bo 
vaše skupno druženje še prijetnejše in zabavnejše.


