
TIC Črnomelj  
Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
Tel.: +386 (7) 3056530
www.belakrajina.si
E-pošta: info@ric-belakrajina.si

Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26, 
SI-1330 Kočevje 
Tel: +386 (1) 8938226
www.obcinakocevje.si
E-pošta:  turizem@obc-kocevje.si

TIC Kostel  
 Vas 4, SI-1336 Kostel
Tel.: +386 (1) 8948070
www.kostel.si
E-pošta: info@kostel.si

TIC Metlika 
Trg svobode 4, 
SI-8330 Metlika
Tel.: +386 (7) 3635470
www.metlika-turizem.si
E-pošta: tdvigred.metlika@siol.net

Občina Osilnica
Osilnica 11, SI-1337 Osilnica
Tel.: +386 (1) 8941505
www.osilnica.si
E-pošta: obcina@osilnica.si 

TIC Semič
Štefanov trg 7, 
SI-8333 Semič
Tel.: +386 (7) 3565200
www.kc-semic.si
E-pošta: tic.semic@siol.com

Projekt EDEN

Slovenija: 
www.slovenia.info/eden

Evropska komisija:  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
tourism/eden

Z VODNIKOM!  Ob vstopu v dolino reke Kolpe vas v Kostelu 
pričaka vodnik, ki vam z zgodbami pričara pravo doživetje: 
v turistično razvojnem informacijskem središču Stara šola 
vas čaka naravna mineralna voda, v Bilpi si ogledate staro 
kovačijo, po Kolpi se spustite z raftom, nato si privoščite dobro 

belokranjsko kosilo v priznanem gostišču. Vse to je v vašem 
programu: Kolpa. Dotaknite se zgodbe!

Več informacij: www.kolpariver.eu

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13 | 1000 Ljubljana

tel.: +386 1 589 85 50
fax: +386 1 589 85 60

e-mail: info@slovenia.info

www.slovenia.info/eden
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Projekt je delno financirala EU
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eVROPSKa DeStINacIja 
ODLIčNOStI 2010  
113 km bistre in tople reke povezuje destinacije turistične 
in trajnostne odličnosti na skrajnem jugovzhodu Slovenije. 
Čolnarjenje in plavanje, kolesarske, meditativne in pešpoti 
vodijo od zgodbe do zgodbe. Doživite gostoljubje narave in ljudi! 

2010
www.slovenia.info/eden

Reka Kolpa
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ReKa KOLPa,
evropska destinacija odličnosti, 2010 

Možne smeri prihoda: 
Zgornji tok reke Kolpe (Osilnica, Kostel, Kočevsko):
Ljubljana smer Kočevje, Petrina.
Srednji in spodnji tok reke Kolpe (Bela krajina):
Ljubljana smer Žužemberk, Črnomelj, Vinica;
Ljubljana smer Novo mesto, Metlika.



Osilnica. Kostel. Kočevje. Črnomelj. Metlika. Semič.

KOLPa. Izberite svojo zgodbo! 

Reka Kolpa je žuboreč vir življenja! Tu poleg več kot 30 vrst rib, 
od katerih jih je 9 na seznamu ogroženih vrst, živijo velike zveri: 
medved, risi in volkovi ter velika divjad. Ob vodi živijo vidre, 
bobri, želve sklednice. V kraških vodotokih domuje endemična 
podzemna črna človeška ribica.
V teh krajih so domačini s posluhom za naravo ustvarili idilično 
kulturno krajino. Pogled od rečnih slapov, kraških vrtač in 
drugih posebnosti seže do pisanih polj in brezovih gajev – 
steljnikov. Naravna in kulturna dediščina vas tu spremlja na 
vsakem koraku! Posebej zavarovana je v Krajinskem parku 
Kolpa.

Prisluhnite zgodbi okolja.

Žuborenje narave.
Obiščite kraje ob Kolpi.

Doživite vse!

Spoznajte dediščino!

Kolpske zgodbe.

Kolpske zgodbe

Vstopite v zgodbo. Aktivno!

Po Kolpi dol, po bregu gor.

Čakajo vas adrenalinski športi, meditativne poti, veselo druženje 
ob domače obloženi mizi, srečanje z rokodelci, raziskovanje 
narave in kulture, zdravilna ter blagodejna klima. Obiščite 
slikovito Najjužnejšo slovensko pešpot, ki tako kot mnoge 
druge vodi tik ob reki. Povzpnite se na vrhove Kuželjske stene. 
Prisluhnite mitološkim zgodbam. Zapeljite se po panoramskih 
cestah do vinorodnih hribov. Občudujte zvezdnato nebo ob 
zvoku značilnih tamburic ali ob šepetu narave. Dobrodošli na 
rajskem koščku Slovenije!

Na potepu po krajih ob reki Kolpi vam lahko pot prekrižajo 
mitološki junaki Peter Klepec, Zeleni Jurij ali vile Kolpjanke. 
Morda srečate celo vraga iz Bilpe! 
Brez strahu, vse zgodbe vodijo do slikovitih vasic in trgov, 
cerkvic, gradov in mlinov ob vodi. Na turističnih kmetijah in 
v vinogradih vas bodo z odprtim srcem sprejeli gostoljubni 
domačini. Razkrili vam bodo izjemno kulturno dediščino! Z 
njimi boste spoznali belokranjske pisanice, vezenje na laneno 
platno, pletenje košar in druge spretnosti, ki jih obvladajo 
mojstri domače in umetnostne obrti. Na območju petih etničnih 

skupin in treh veroizpovedi boste slišali zgodbe o posebnostih 
življenja ob reki Kolpi. 
Raziskovanje bodo zaokrožile lokalne šege in navade ter še 
posebej avtohtona kulinarika in vina. Poleg odojka in jagenjčka 
na žaru, izvrstnega kostelskega želodca in zlasti v hladnejših 
mesecih nepogrešljive žitne klobase vsekakor poskusite 
belokranjsko pogačo – tradicionalno jed, zaščiteno na ravni 
Evropske unije! Ob domačih jedeh se priležejo jabolčni sok, 
naravna mineralna voda, kostelska rakija in še posebej vrhunska 
belokranjska vina. 

Siva čapljaVidra

čolnarjenje po Kolpi

belokranjska pogača

Zeleni jurijcerkev svetega egidija v Ribjeku

Voda čiste in tople reke Kolpe v nižinskem delu dosega temperaturo 
30 stopinj. Doživite vožnjo s kanujem, kopanje in plavanje! Voda 
na jezovih vabi k naravni masaži in sprostitvi. Globoka struga in 
igrive brzice obljubljajo adrenalinsko doživetje ob spustu z raftom. 
Ob Kolpi so urejene sprehajalne, pohodniške in kolesarske poti. 
Kanjon Kolpe in okoliški vrhovi privlačijo plezalce in jadralne 
padalce. Razkošno življenje reke je vaba za ribiče. Samosvoja 
zelena lepotica na robu Slovenije obljublja nepozabne dni ob vodi 
in na njej! 

Zmočite se v topli reki! Razburkajte domišljijo z vilami in vragom, Zelenim Jurijem in Petrom 
Klepcem! Odprite oči za naravne in kulturne posebnosti dežele ob Kolpi! 

Raziščite Evropsko destinacijo odličnosti v Sloveniji! Vstopite v EDEN 2010! 


