PROGRAM OBISKA NOVINARJEV NA ŠTUDIJSKEM POTOVANJU IN PODELITVI
NAZIVA EDEN DESTINACIJA IN FINALISTKA 2019
V petek, 6. 9. 2019, se bomo ob 10h uri izpred GZS z organiziranim prevozom odpravili proti Podčetrtku,
letošnji prejemnici naziva EDEN. Naprošamo vas, da ste na zbirnem mestu pred GZS (Dimičeva 13,
Ljubljana) vsaj 10 minut pred odhodom. Študijsko potovanje in spoznavanje zmagovalne destinacije in
turističnega produkta se bo pričelo ob 12. uri po v nadaljevanju navedenem programu in bo trajalo do
predvideno 16. ure. Po 16. uri sledi srečanje s predstavniki destinacij, ob 17. uri pa slavnostna uradna
seja in podelitev priznanja EDEN destinaciji Podčetrtek in finalistki Dolenjski.

Razvajanje čutil na destinaciji Podčetrtek
OKUŠAMO – Ogled gradu Podsreda in lokalna kulinarika
Študijsko potovanje bomo pričeli pri Termah Olimia, od koder se bomo zapeljali k najbolj grajskemu med
vsemi gradovi – Gradu Podsreda. Po ogledu obnovljenih kompleksov gradu, kjer bodo predstavljeni
primeri dobrih praks. Sledi kosilo v ostilni Šempeter, ki že vrsto let s svojo ponudbo slovenske in lokalne
hrane pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V znak kakovosti in gostoljubja so pridobili
pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija, ki označuje pristne slovenske gostilne.
GLEDAMO - Olimje
Sledi vožnja nazaj v Občino Podčetrtek v zlato vas Olimje. Majhna vasica Olimje leži v zavetju gore
Rudnice, v območju Kozjanskega parka. Veličino ji daje prelep dvorec, ki je danes spremenjen v
prepoznaven samostan, nato pa si bomo ogledali še poseben kraj v Olimju. Kilometer naprej od
samostana Olimje se v gozdu skriva Dežela pravljic in domišljije, kjer bomo vstopili v svet pravljic in
ponovno spoznali Kekca, Bedanca, Krjavlja, Sneguljčico, Rdečo kapico in druge pravljične like ....
POSLUŠAMO - Terme Olimia
Vsi selfness programi v Termah Olimia imajo skupni cilj. Zastavljeni so tako, da spremljajo
posameznika pri odkrivanju najboljšega v njem samem in ga spodbujajo pri ponovnem vzpostavljanju
ravnotežja med fizično, čustveno in duhovno ravnjo. Pripravili bomo poseben program sproščanja s
pomočjo zvokov kristalne harfe.
Po zaključku študijskega potovanja si bomo vzeli čas za sproščen pogovor s predstavniki destinacij.
Ob 17. uri bo potekala slavnostna seja in podelitev občinskih priznanj, ob 18. uri pa bo sledila uradna
podelitev naziva EDEN destinacija, ki bo podeljena Podčetrtku in EDEN finalistka 2019, ki jo letos prejme
Dolenjska.
Nazaj v Ljubljano se bomo vračali predvidoma ob 18:30 uri.
Glede na program predlagamo udobno obutev.
V primeru slabega vremena bo program delno prilagojen.

Veselimo se našega skupnega spoznavanja destinacije EDEN 2019.
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