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ODKLOPITE SKRBI
IN SE NAPOLNITE Z ENERGIJO
Podčetrtek je že vrsto let sinonim za dobro počutje.
K temu veliko pripomorejo Terme Olimia, ki so
največji turistični ponudnik v destinaciji in hkrati ene
najbolj prepoznavnih slovenskih term. Širši pogled
na svet ob reki Sotli razkrije, da je na tem koncu moč
doživeti tudi pristen stik z naravo in bogato kulturno
dediščino. Tako destinacija Podčetrtek, ki povezuje tri
občine – Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, vsebuje
vse elemente, ki vodijo do dobrega počutja. Če k temu
dodamo še prijazne in gostoljubne ljudi ter gastronomska
razvajanja, potem je evropsko destinacijo odličnosti 2019
vsekakor vredno dodati na svoj potovalni seznam.

ODPRAVITE SE NA IZLET
V OLIMJE
Olimje so priljubljena izletniška vasica, v kateri pogled najprej
pritegne tamkajšnji minoritski samostan. Obiskovalca navduši že
s svojo slikovito zunanjostjo, v svojih prostorih pa skriva številne
zaklade iz preteklosti. Med najbolj impozantnimi je stara lekarna,
ki velja za tretjo najstarejšo v Evropi. In še dandanes v samostanu
in njegovi okolici diši po zeliščih. Na samostanskem vrtu namreč
uspeva več kot 200 vrst zdravilnih zelišč, iz katerih izdelujejo
različne izdelke za zdravje in dobro počutje.

ODDIH PO DOMAČE

POIŠČITE PRAVI KLJUČ
DO DOBREGA POČUTJA

Ko se boste potepali po Olimju, se ustavite na Jelenovem grebenu.
Na jelenovem dobesedno, saj vas že ob prihodu na domačijo
pozdravijo jeleni. V restavraciji vam postrežejo z okusnim domačim
kosilom, v hišni vinoteki pa lahko poskusite lokalna vina. Sprostitev
lahko poiščete v najlepšem podeželskem wellnessu leta 2018,
otroci pa se podajo v gozd in poiščejo skrivnostno Deželo pravljic in
domišljije. Prijetno zavetje pred mestnim vrvežem najdete tudi na
domačiji Amon. Privoščite si kosilo ali večerjo v prvi bio restavraciji v
Sloveniji. Hrana je pripravljena po starih tradicionalnih receptih, kjer
uporabljajo sestavine z domačega vrta, zraven pa se prileže še kozarec
hišnega vina. Zeleno okolico lahko spoznavate na bližnjem golf
igrišču ali s kolesi, ki jih izposojajo na domačiji.

Ko odprete vrata Term Olimia, vas prevzame občutek, da ste
vstopili v termalni raj. V Orhideliji, najsodobnejšem in največjem
wellness centru v Sloveniji poskrbijo za celostni preporod telesa
in duha. Domiselna arhitekturna zasnova centra vsakemu gostu
omogoča, da najde svoj intimni kotiček miru in sprostitve. Družine
svojo sprostitev in vodno zabavo najdejo v centru Termalija.
Otroška razigranost je doma tudi v vodnem parku Aqualuna, z
vrsto vodnih atrakcij, ki poženejo adrenalin po žilah. In ko vam bo
zmanjkalo moči, lahko prenočite v luksuznih šotorih pod zvezdami v glamping resortu Adria Village.

SPOZNAJTE POKRAJINO
»GROFOV IN RAZBOJNIKOV«
Destinacijo Podčetrtek krasi zelena podoba vinogradov, travnikov in
gozdov. Območje Kozjanskega z Obsoteljem je uvrščeno na UNESCOV
seznam biosfernih območij. Srce tega območja je Kozjanski regijski
park, ki je največji in najstarejši regijski park v Sloveniji. Zavarovano
območje zaznamujejo visokodebelni sadovnjaki, kjer so zavetje našle
nekatere ogrožene vrste ptic. To je kraljestvo kozjanskega jabolka,
simbola varstva narave in trajnostnega razvoja območja.
Avtohtonemu sadežu je posvečen tudi Praznik kozjanskega jabolka.
Park in okolico najbolje spoznate na razvejanih pešpoteh - od učnih
do romarskih. Vmes naredite kakšen postanek ob znamenitostih,
kot so grad Podsreda, srednjeveški trg Pilštanj ali razgledna točka na
hribu Vina gora. Morda vam na vaših poteh pride na uho tudi zgodba o
slovenskem »Robinu Hoodu« – razbojniku Guzaju.
Skozi park med drugim vodi Evropska daljinska pot E7, ob kateri se
lahko povzpnete in se razgledate po zeleni pokrajini s 40-metrskega
razglednega stolpa na Rudnici.

PODČETRTEK – VAŠA OAZA DOBREGA POČUTJA
Obiščite Podčetrtek, evropsko
destinacijo odličnosti 2019, kjer
se lahko popolnoma sprostite ob
kombinaciji termalnega razvajanja,
potepanja po neokrnjeni naravi in
spoznavanja lokalne tradicije.

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 85 50
e info@slovenia.info
www.slovenia.info
TURIZEM PODČETRTEK
Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Škofja Gora 1, 3254 Podčetrtek
www.visitpodcetrtek.com
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