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Potujte od mesta do mesta posebnosti! 
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ČiPKe in žiVo srebro
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VisoKa Moda V   
sTarodaVneM naKiTU

18___ ljubljana
PresTolniCa sloVeniJe

20___ Maribor
obarVaJ sVoJ dan

22___ novo mesto
MesTo siTUl

24___ Piran
TarTiniJeVo MesTo

26___ Ptuj
ZaKladniCa TisoČleTiJ

28___ radovljica
obZidano MesTo

30___ slovenske Konjice
MesTo CVeTJa in Vina
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34___ Tržič
gorenJsKe beneTKe

36___ Medmestni potepi
iZberiTe sVoJ PrograM

44___ Ponudniki
ZgodoVinsKiH MesT sloVeniJe

Čez most na jutranjo 
kavo ob reki. Potem med 
stojnice na tržnici. 
Po srednjeveških ulicah 
na potep do gradu. 
le nekaj korakov do 
muzeja. Spust v podze-
mlje do skrivnosti. 
vrnitev v živahnost 
mesta na izbrano 
prireditev. Jutri na izlet 
do naravnih posebnosti. 
Slovenija je tudi v mestu 
zelena. 

stara slovenska mesta, ponosna na svoje posebnosti, se povezujejo v Združenje zgodovinskih mest sloveni-
je. Med seboj lahko dostopna mesta s stavbno dediščino kažejo raznovrstnost kulture od prazgodovine prek 
srednjega veka do baroka vse do današnjih dni. Kar tretjina slovenskih mest je zaščitenih kot spomenik. V 
združenje povezana mesta skrbijo za ohranjanje in oživljanje mestnih posebnosti ter za obilje dogajanja – 
vsak dan v letu. Zakaj bi obiskali samo enega? V sloveniji lahko v kratkem času nanizate celo vrsto mestnih 
doživetij!

 stara slovenska mesta, ponosna na svoje posebnosti, 
 se povezujejo v Združenje zgodovinskih mest slovenije.
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V zavetju zelene Slovenije 
slovenska mesta so s svojo dediščino, s svojimi legendami in s svojo sodobno živahnostjo na presenetljive načine 
povezana z okoljem, zato je vsako tako zelo drugačno.

odprite oči. Utrinki pradavnine na arheoloških najdiščih, rimski časi na starih poteh, srednji vek za grajskimi 
in mestnimi obzidji, romanika in gotika v cerkvah, renesansa in barok na pročeljih, secesija v drugačnih stavbah, 
izvirnost slovitih arhitektov – različnost časov ustvarja prizorišča za nepozabna doživetja v slovenskih mestih.

Doživite kulturo in naturo hkrati. Številna slovenska mesta so mesta presenetljive sodobne kulture. V njih se 
svetovljanski festivali in predstave družijo s tradicionalnimi prireditvami. dragocenosti v muzejih in galerijah ka-
žejo smer k tehniški in naravni dediščini v mestu in okolici. Kjerkoli ste, v bližini so krajinski parki, mogočni gozdo-
vi, rastišča endemitskih rastlin, starodavni vinogradi. Z neločljivo povezanostjo z zaledjem na prvi pogled majhna 
slovenska mesta ponujajo veličastna doživetja kulture in narave hkrati. Tako naravno, tako živo, tako trajnostno!

okusite lokalno. Zeleno je doživeti lokalno! Zeleno je lokalno tudi okusiti: v sloveniji vas tako v mestih kot v 
okolici čakajo dobrote tradicionalne kuhinje z naravno  pridelanimi dobrotami. razkošne kulinarične, rokodelske 
in druge tradicije oživljajo številni lokalni prazniki in sejmi po mnogih slovenskih mestih! 

Ravnajte zeleno. odkrivajte slovenska mesta na zelen način: ravno prav velika so, da se po njih lahko potepate 
peš ali s kolesom. na poteh se osvežite z vodo iz pipe – povsod po sloveniji je pitna. Pomirite se v zavetju parkov in 
gozdov – slovenija je ena od najbolj gozdnatih dežel v evropi.

Zanesite se na varnost in dostopnost. izberite svoje mesto in ga raziščite v vseh časih dneva in noči. slovenija 
slovi kot varna dežela, kjer si lahko privoščite brezskrbno pohajkovanje kadarkoli. doživite več: prednost slovenije 
je, da je v njej vse lahko dostopno. iz kateregakoli mesta je v zeleno okolico le nekaj minut hoje, od enega do druge-
ga mesta je le kratka vožnja. V nekaj dneh lahko v sloveniji doživite več mest kot kjerkoli drugje. odpravite se na 
tematsko raziskovanje ali na slovensko popotovanje kar tako. Ker je lepo!

VROČE POVEZAVE
Splošne:
www.slovenia.info/lovebooking
www.slovenia.info/lovemap
www.slovenia.info/loveevents
www.slovenia.info/loveshop
www.slovenia.info/lovepublications
www.slovenia.info/lovegreen
Poslovne:
www.slovenia.info/loveboard
www.slovenia.info/lovepress
www.slovenia.info/lovephoto

9 VROČIH
DEJSTEV

Pridi in poglej od blizu.

GOSTO GOZDNO
Največji ostanki pragozdov na 
Kočevskem so zaščitena naravna 
dediščina. Presenečajo z mnogimi 
posebnostmi!

URBANO UBRANO
Odprite oči za arhitekturo slovitega 
Jožeta Plečnika. Z njo je prežeta vsa 
Ljubljana!

DOBRODEJNE VODE
Številni termalni vrelci, ki na 
površju dosegajo 32-73˚C so 
samosvoj vir dobrega počutja v 
Sloveniji.

PODZEMNO NADZEMNO
Edinstvena kraška pokrajina 
razkriva podzemne skrivnosti in 
nadzemna doživetja na več kot 500 
kvadratnih kilometrih.

ZVON IZPOLNJENIH ŽELJA
V cerkvici na otoku presenetljivega 
Blejskega jezera potegnite za vrv 
zvona. Želje se vam bodo izpolnile!

PRABABICA VINA
Najstarejša vinska trta na svetu, 
stara več kot 400 let, raste v 
Mariboru.

ALPSKO POSKOČNO
Ansambel bratov Avsenik je 
ustvaril samosvojo narodno glasbo. 
Poskočnice, zaigrane s harmoniko, 
trobento, klarinetom, bas kitaro in 
kitaro so osvojile ves svet!

MISTIKA MEDITERANA
Veduta Pirana, srednjeveškega 
bisera ob morju, se druži z 
umetnostjo in z zvoki slovitega 
Tartinija.

KULTNA KULTURA
Ustvarjalno stičišče Alp, Mediterana 
in Panonske nižine vabi s številnimi 
posebnostmi, prireditvami, 
festivali.



državna meja

mednarodni mejni prehod 

glavna cesta 

panoramska železnica,   
muzejski vlak 

mednarodno letališče 

športno letališče 

gondolska žičnica 

turistične informacije

pristanišče, marina

zimsko, športno središče

toplice

igralnica

konferenčne kapacitete

igrišče za golf 

turistična podzemna jama 

vinorodna območja 

eden - european destination  
of excellence

spust po hitrih vodah 

Triglavski narodni park 

regionalni park 

slovenska planinska pot 

evropska pešpot e-6, e-7 

cerkev

samostan

grad 

muzej, galerija

naravna znamenitost 

arheološki spomenik 

tehnični spomenik, rudnik 

spomeniki kulturne dediščine,  
ki jih priporočamo za ogled 

zanimiv arhitekturni kompleks 

spomenik svetovne dediščine – 
UnesCo 

geometrično središče slovenije 

živalski vrt

slovenija, turistična karta, 1 : 630 000 - 2009, 1. izdaja / izdala in založila: slovenska turistična 
organizacija / Zasnova in redakcija: Primož Kete, prof. dr. branko rojc. / Kartografska obdelava, 
izvedba in priprava za tisk: geodetski inštitut slovenije, Jamova 2, ljubljana, slovenija / Viri: 
Turistična karta slovenije 1 : 500 000, (2008); podatki geodetskega inštituta slovenije in podatki 
slovenske turistične organizacije; avtor izbora kulturnih spomenikov gojko Zupan; avtor izbora 
naravnih znamenitosti Peter skoberne. / Vse pravice pridržane. Vsako razmnoževanje ali predelava 
karte - delno ali v celoti, brez odobritve geodetskega inštituta slovenije - je prepovedano. 



SKRIvNoSTI STAReGA GRADU

Stari grad naj bi bil z mestom in okolico povezan s štirimi podzemnimi rovi. Prvi, ki 
je vodil za obzidje, naj bi bil tako visok, da je bilo mogoče po njem jezditi, ne da bi se 
konjenik moral kjerkoli skloniti. Drugi rov naj bi vodil v stolp, ki je bil del mestnega 
obzidja, tretji rov v sam center mesta, četrti, najmogočnejši, pa naj bi segal pod hrib ob 
Savinji, na katerem je nekoč stal grad.

CelJe

MogoČnosTi KnežJega MesTa
Celje je mesto ene najpomembnejših srednjeve-
ških rodbin v evropi, zato so njegove največje 
znamenitosti povezane s Celjskimi knezi. oglej-
te si:
stari grad – z vodenimi doživetji obujene grajske 
zgodbe o ljubezni, ljubosumju, porokah, vite-
štvu in vojnah;
Knežji dvor – razkošno mestno rezidenco Celj-
skih iz 15. stoletja, nekoč obdano z obzidji in 
jarki, danes arheološko klet pod dvorcem, ki raz-
kriva ostanke rimske Celeie;
Vodni stolp – ostanek mestnega obzidja, ki so ga 
Celjani pričeli graditi potem, ko je Celje dobilo 
mestne pravice;
cerkev sv. danijela – s kapelo žalostne matere 
božje s konca 14. stoletja in z gotsko kamnito 
Pieta;
cerkev Marijinega vnebovzetja – z grobnico Celj-
skih knezov;
ljudsko posojilnico – eno najlepših mestnih 
stavb, zgrajeno po načrtih slovitega arhitekta
Jožeta Plečnika;
narodni dom – zgrajen konec 19. stoletja kot 
kulturno in politično zbirališče slovencev v Ce-
lju;
Celjski dom – zgrajen kot središče celjskih nem-
cev, protiutež slovenskemu narodnemu domu.

edinsTVeni MUZeJi 
Mesto knežje preteklosti skrbno hrani svoje 
dragocenosti in ustvarja nova doživetja za pri-
hodnje rodove. obiščite:
Pokrajinski muzej – v stari grofiji, z znamenitim 
Celjskim stropom, najpomembnejšo slovensko 
poslikavo iz časa med renesanso in barokom, na 
kateri je upodobljen razvoj od prazgodovine do 
začetka 20. stoletja;
Muzej novejše zgodovine – ki predstavlja kul-
turno dediščino regije od začetka 20. stoletja do 
danes;
Hermanov brlog – edini otroški muzej v sloveni-
ji, ki deluje v Muzeju novejše zgodovine v Celju;
stekleni fotografski atelje Josipa Pelikana – ate-
lje iz 19. stoletja, je med najbolje ohranjenimi v 
evropi;
likovni salon – produkcijo posameznih sloven-
skih in tujih ustvarjalcev;
galerijo sodobne umetnosti – razstavo študij-
skih del posameznih ustvarjalcev, ki so s svojim 
delom skozi daljše obdobje prispevali pomem-
ben delež k razvoju slovenske likovne produk-
cije;
galerijo račka – edino slovensko erotično gale-
rijo, namenjeno umetnosti, ki se tako ali druga-
če ukvarja z erotiko.

srednjeveški festival

rimska cesta

Celjski dom

ZeleNo: Z oDPADKI

Celje je mesto ekoloških projektov. V zadnjih 
letih je zgradilo zmogljivo čistilno napravo in 
enega najsodobnejših centrov za ravnanje z 
odpadki. obe zeleni točki mesta si zaključe-
ne skupine lahko tudi ogledajo.

romantične ulice v starem mestnem jedru, zeleni kotički za skrivnostne 
pogovore v mestnem parku, mogočna arhitektura, ki kaže na raznolikost 
preteklosti, pestrost sedanjosti in njune povezave, ki jih razkrivajo muzeji, 
galerije, gledališče … Vse to vas čaka kar v centru mesta. raznolikost doži-
vetij na majhnem prostoru je tisto, kar daje Celju, knežjemu mestu, poseben 
čar. V Celju je vse na razdalji nekaj korakov.

IZleTI

SKoZI ČAS – 
Do DoBReGA PoČUTJA!
srednjeveške tradicije doživite s pro-
grami, kot sta Povitezitev, viteški dan 
na starem gradu, ali srednjeveška poje-
dina s posebno kulinariko. grad lahko 
najamete, dan pa vam obogatijo bru-
halci ognja, šola mečevanja ali viteštva. 
razlogov za podaljšanje obiska mesta v 
počitnice je veliko tako v mestu kot v 
okolici:
Celjska koča  – hotel z wellness po-
nudbo na 650 m nadmorske višine je 
izhodišče za rekreacijo v naravi;
Termalni centri – Celje je obkro-
ženo s termami in wellness centri, kot 
so Thermana laško, Terme dobrna, 
Terme Zreče, Terme olimia, rimske 
Terme ali zdraviliški center rogaška 
slatina. Vsi so blizu Celja.
Turistične kmetije – v okolici Ce-
lja je več kot 30 gostoljubnih turistič-
nih kmetij. Tudi v bližini Šmartinskega 
jezera, enega največjih v sloveniji.

PRIReDITve

MeSTNA DoŽIveTJA
Prireditve poiščite na 
www.celeia.info. obiščite 
tradicionalna sezonska dogajanja.
Pustovanje – na pustni torek mesto 
pripada povorki pustnih mask, na 
pustno sredo je obredni pokop Pusta.
Poletje v Celju – knežjem mestu – od 
junija do avgusta se zvrsti na stoti-
ne glasbenih, scenskih, plesnih, li-
kovnih in filmskih prireditev.
Srednjeveški dan na Starem gradu 
– prikazi srednjeveškega načina 
življenja; zadnji avgustovski petek 
in sobota.
Podeželje v mestu – junija in okto-
bra se predstavljajo ekološke, tu-
ristične in druge kmetije s svojimi 
pridelki.
Pravljično Celje – decembra v pra-
znično okrašeno mesto vabijo pra-
vljična dežela z otroškimi junaki, 
koncerti, božično-novoletni sejem …

Pravljično Celje

 Zavod za kulturne prireditve in 
turizem Celeia Celje

TIC Celje
Krekov trg 3, SI-3000 Celje

T: +386 (0)3 428 79 36
TIC Stari grad

T: +386 (0)3 544 36 90
e: tic@celje.si

www.celeia.info
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Knežje mesto ____ 98

Celje – Maribor 51 km
Celje – Ljubljana 79 km
Celje – Bled 129 km
Celje – Portorož 198 km
Celje – Graz (Avstrija) 110 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Tematski program stari grad



ŠKAF ŽIveGA SReBRA

V Idriji boste slišali zgodbo o škafarju, ki je v vodi namakal svoje škafe, a jih potem ni
mogel dvigniti. Vanje naj bi namreč zajel tekočo kovino s tolikšno gostoto, da je v njej
celo kos železa plaval kot plutovinasti zamašek. Ujel je živo srebro, ki je v dotlej pusto
kotlino privabljala vse več in več ljudi. Na mestu, kjer je škafar ulovil živo srebro, stoji
cerkev sv. Trojice.

IDRIJA

V ZnaMenJU rUdarJenJa
Mesto živega srebra, ki hrani svoje zgodbe v mu-
zeju na gradu gewerkenegg, nekdanji upravni 
zgradbi idrijskega rudnika iz 16. stoletja, čip-
karsko mesto, ki klekljarske spretnosti goji v 
Čipkarski šoli, boste bolje spoznali z ogledom 
znamenitosti:
divje jezero – prvi slovenski muzej v naravi, z 
najkrajšo slovensko površinsko reko in z izje-
mno floro ter favno v okolici;
kamšt – črpalka jamske vode z največjim ohra-
njenim lesenim pogonskim kolesom v evropi;
klavže – posebne vodne pregrade za plavljenje 
lesa, imenovane tudi slovenske piramide;
jašek Frančiške – najstarejši ohranjeni objekt 
idrijskega rudnika, odprt že leta 1792 z razstavo 
rudniških strojev in naprav;
antonijev rov – za turistične oglede urejen naj-
starejši del rudnika, v katerega vodi že leta 1500 
izkopani vhod;
cerkev sv. Trojice – prvotno lesena cerkvica na 
mestu legendarnega prvega zajetja živega srebra 
je avtentično prenovljena;
rudarska hiša – stanovanjsko poslopje iz 18. 
stoletja je primer bivanjske kulture, značilne za 
rudarsko idrijo.

raZgledi Po sToleTJiH 
PreTeKlosTi
odkrijte 500 let rudarske in čipkarske zgodovi-
ne ter dragocenosti tisočletij narave. obiščite:
Mestni muzej idrija  – na gradu gewerkenegg je 
stalna razstava o 500-letni zgodovini rudnika 
živega srebra in mesta, geološka zbirka z več ti-
soč primerki kamnin, fosilov, rud in mineralov 
ter zbirka klekljanih idrijskih čipk;
Mednarodni center idrijske čipke – v pritličju 
Čipkarske šole je na ogled razstava čipk ter do-
kumentarni film o zgodovini čipkarstva na idrij-
skem.

razglejte se po mestu še drugače! obiščite, oku-
site, izkusite:
idrijske žlikrofe – pri različnih gostinskih ponu-
dnikih v idriji;
akvarij M – najmlajši javni akvarij v sloveniji z 
izjemno raznolikostjo življa;
Vojni muzej – za vse, ki jih zanima vojna zgodo-
vina v prejšnjem stoletju.

Vitraž v cerkvi sv. Trojice

grad gewerkenegg

ZeleNo: AlPSKo MeSTo leTA 2011

idrija je nosilec častnega naziva alpsko me-
sto 2011, s katerim se zavezuje k trajnostne-
mu razvoju in skladnemu sožitju tehniške in 
kulturne dediščine z naravnim okoljem. Kra-
jinski park Zgornja idrijca je del evropskega 
omrežja natura 2000; scopolijev spominski 
vrt v parku opozarja na že stoletja slovite bo-
tanične posebnosti območja.

živo srebro izpod zemeljskega površja, čipke s klekljarskih blazinic, žlikrofi 
iz domačih kuhinj – idrija je mesto izjemne kulturne dediščine. najstarej-
še slovensko rudarsko mesto je znano po drugem največjem rudniku živega 
srebra na svetu, ki je že pred stoletji privabljal raziskovalce in popotnike iz 
vse evrope in zapustil mestu samosvoje spomenike tehniške dediščine, po-
vezane z vodnimi in drugimi posebnostmi območja.

IZleTI

DoŽIvITe IDRIJSKo
Po spustu po 116 stopnicah v antonijev 
rov s posebnimi rudarskimi doživetji, po 
ogledu zbirk v gradu gewerkenegg, ki je 
prejel nagrado za najboljši evropski mu-
zej tehniške in industrijske dediščine, po 
okušanju idrijskih žlikrofov, se odpravite 
do Krajinskega parka Zgornja idrijca in v 
zaledje idrije.

Naravoslovna učna pot Rake  – 
pot ob vodnem kanalu rake – ob vodi, ki 
je stoletja poganjala kamšt in njeno 13,6 
m veliko pogonsko kolo, vodi do Krajin-
skega parka Zgornja idrijca z redkimi 
rastlinskimi vrstami, ki so v mesto pri-
vabljale svetovno znane botanike, in do 
divjega jezera. 

Dediščina druge svetovne vojne 
– na Vojskem sta partizanska Tiskarna 
slovenija z zbirkami, partizansko grobi-
šče Vojščica ter obeležje bolnice Pavla.
Klavže – obiščite klavže, t.i. sloven-
ske piramide,  vodne pregrade v dolinah 
idrijce, belce in Kanomljice. 
Črnovrška in ledinska planota 
– oddih v naravi, z možnostjo kolesarje-
nja in pohodništva.

PRIReDITve

oD TRADICIJe Do AlTeRNATIve
Prireditve v Idriji poiščite na 
www.idrija-turizem.si. Skozi leto 
ne zamudite:
Mednarodnega Festivala idrijske 
čipke – tretji vikend v juniju je vse 
mesto v znamenju klekljanja;
Pustovanja v Idriji – Graparskega 
karnevala – na pustni torek in so-
boto Mestni trg zavzamejo pustne 
šeme;
velikega šmarna – Prfarskega štru-
kljevca – 15. avgusta se romarji in 
drugi obiskovalci zberejo pri cerkvi-
ci Marije na Skalci; sledi pogostitev 
s štruklji;
Mednarodnega AlTeR ART festivala 
– avgustovske predstavitve alterna-
tivne mladinske kulture s koncerti 
glasbenih skupin iz Slovenije in tu-
jine, z likovnimi in fotografskimi 
razstavami, nastopi plesnih skupin, 
literarnimi večeri;
Mednarodnega TANGo festivala – 
julijskih gostovanj priznanih doma-
čih in tujih izvajalcev tango glasbe 
z vsako leto novimi predstavitvami 
podzvrsti.

državno tekmovanje v klekljanju – Festival idrijske čipke

TIC Idrija
vodnikova 3, SI-5280 Idrija

T: +386 (0)5 374 39 16
F: +386 (0)5 374 39 15

e: ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si 
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Čipke in živo srebro ____ 1110

skrivnostno divje jezero 

Idrija – Ljubljana  57 km
Idrija – Koper 121 km
Idrija – Škofja Loka 38 km
Idrija – Tolmin 45 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:



 E
V R O P S K

I

          Z
N

A
K

 Z A  O K O

L
J

E

ZAKlAD v MAleM GRADU

Pred davnimi časi so trije bratje postali duhovniki. Meščani so jim želeli postaviti cer-
kev s tremi kapelami, a jim je zmanjkalo denarja. Za pomoč so prosili bogato grofico 
Veroniko. Skopa grofica je v silni jezi dejala, da se raje spremeni v kačo, kot da prispeva 
zlatnik za gradnjo. Spremenila se je v pošast – pol žensko in pol kačo. S svojim zakla-
dom v ruševinah Malega gradu še danes čaka svojega odrešitelja.. 

KAMNIK

graJsKe Podobe
Mesto pod ostalinami dveh grajskih komple-
ksov vabi k raziskovanju. oglejte si:
Mali grad – mestno vzpetino z dvonadstropno 
romansko kapelo s kripto, edinstveno v slove-
niji. grajski kompleks s kapelo je nastal že v 11. 
stoletju;
stari grad – ruševine gradu na bergantovi gori, 
s katere je čudovit razgled na mesto in okolico;
frančiškanski samostan – večkrat prezidan od 
nastanka v 15. stoletju; v njem je knjižnica z 
inkunabulami in prevod dalmatinove biblije in 
Peteroknjižja; tu je tudi Kapela božjega groba, ki 
jo je zasnoval sloviti arhitekt Jože Plečnik;
Šutno – slikovito ulico s srednjeveškim nizom 
hiš; območje je rezervirano za pešce in zazna-
movano s spominskimi ploščami pomembnih 
Kamničanov;
samostan v Mekinjah – v samostanu, ki na tem 
mestu stoji že več kot 700 let, lahko danes spo-
znavate življenje sester uršulink. V velikonoč-
nem času je tu znamenita procesija z oblečenim  
kipom Marije;
sveti Miklavž nad Tuhinjem – na hribu, imeno-
vanem gora, je gotska cerkvica sv. Miklavža s sa-
mostojnim zvonikom ter protiturškim obzidjem 
z obrambnim stolpom. V bližini je ogleda vredna 
mežnarija s črno kuhinjo, izbo in kamro.

dediŠČina na ogled
Poseben odnos do preteklosti kažejo edinstveni 
mestni muzeji in galerije: 
Medobčinski muzej Kamnik – na gradu Zaprice 
so na ogled stalne in občasne razstave, s poudar-
kom na bogati kulturni dediščini Kamnika;
galerija Miha Maleš – dela kamniškega slikarja 
in umetnika Mihe Maleša v obokanih prostorih 
meščanske hiše;
sadnikarjev muzej – prva zasebna muzejska 
zbirka v sloveniji s številnimi muzealijami – od 
srednjeveškega orožja do starega porcelana, od 
posvetnih in cerkvenih predmetov do perzijskih 
preprog;
budnarjeva muzejska hiša – edinstven živi mu-
zej v vasici Zgornje Palovče nad Kamnikom, ure-
jen v eni najstarejših domačij na območju. s črno 
kuhinjo z odprtim ognjiščem, kmečko izbo in 
drugimi posebnostmi ohranja nekdanji načina 
življenja na vasi.

budnarjeva muzejska hiša

Mali grad

Frančiškanski samostan

ZeleNo: TeRMe Z eU MARJeTICo 

Terme snovik so prvi dobitnik eU-marjetice 
– znaka za okolje eU za turistične namesti-
tve v sloveniji. Znak je dokaz prizadevanj za 
čim manjše obremenjevanje okolja, za varč-
no rabo energije in drugih naravnih virov in 
nenazadnje tudi za ponudbo organsko pride-
lane hrane. 

Kamnik je mesto neštetih obrazov. Tu te zjutraj prebudi petje ptic, sonce izza 
starega gradu, svetloba z gora. Je mesto s tradicijo, zgodovino, bogato dedi-
ščino in hkrati mesto v naročju mogočnih Kamniških planin, Velike planine, 
bergantove gore. V pomenu njegovega imena je kamen, ki je tudi v številnih 
spomenikih in naravi. Kamnik je mesto, v katerem ljudje radi živijo, obisko-
valci pa se v naročje planin radi vračajo.

IZleTI

SPRoSTITev v NARAvI 
Kamnik je izhodišče za potepe po Ka-
mniških alpah in po dolini Kamniške 
bistrice z mnogimi naravnimi in kul-
turnimi posebnostmi. na izlet vabijo:
velika planina  – v osrčje zelenega 
sveta Kamniških alp se lahko odpravi-
te z nihalko ali peš; na planini je eno 
redkih ohranjenih pastirskih naselij v 
evropi;
Terme Snovik – sprostitev v svetu 
termalnih užitkov ponujajo najvišje le-
žeče terme v sloveniji;
Zdravilni gaj Tunjice – a urejenih 
energetskih centrih so kamniški vrelci 
energije in dobrega počutja;
Zgornje Palovče – vasica, v kateri 
lahko začutite vonj po sveže pečenem 
kruhu iz črne kuhinje;
Arboretum volčji potok – spre-
hod po zelenem parku s tisočerimi ra-
stlinskimi vrstami je
še posebej mikaven v času cvetenja ne-
štetih tulipanov.

PRIReDITve

KUlTURNo IN ReKReATIvNo
Mestne prireditve poiščite na 
www.kamnik-tourism.si.
Posebne pozornosti so vredni: 
veronikin festival – majske delav-
nice za najmlajše na slikoviti ulici 
Šutni;
Srednjeveški dnevi – drugi vikend 
v juniju staro mestno jedro oži-
vljajo grofične in grofi, vitezi in 
berači ter drugi srednjeveški liki;
Kamfest – kar 14 avgustovskih dni 
se vrstijo kulturne prireditve na 
hribu Malega gradu;
Dnevi narodnih noš – drugi vikend 
v septembru so tradicionalni dne-
vi oblačilne dediščine;
veronikin tek – drugo soboto v 
oktobru se ulice mestnega jedra 
spremenijo v tekaško progo;
Drsališče na prostem – v zimskih 
mesecih je na Glavnem trgu veselo 
na ledeni ploskvi.

dnevi narodnih noš

Agencija za razvoj turizma in       
podjetništva v občini Kamnik
Glavni trg 2, SI-1241 Kamnik

T: +386 (0)1 831 82 50
F: +386 (0)1 831 81 92

e: tic@kamnik-tourism.si
www.kamnik-tourism.si 
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Mesto v naročju planin ____ 1312

Kamnik – Ljubljana 22 km
Kamnik – Bled 48 km
Kamnik – letališče J.P. Ljubljana 10 km
Kamnik – Koper 128 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Velika Planina



PReToRSKA PAlAČA IN levJA USTA

Mogočnost Kopra simbolizira Pretorska palača, zgodbe iz preteklosti pa se skrivajo 
v majhnih mestnih posebnostih. Ena med njimi so Levja usta, na začetku Čevljarske 
ulice v bližini Pretorske palače. »Bocca del Leone«, kakor so se imenovala v beneških 
časih, so bila namenjena anonimnim ovadbam tihotapcev tobaka in soli, a tudi pod-
kupovanju občinskih mož. 

KoPeR

ZnaMeniTosTi KoPrsKiH TrgoV
na sprehodu od trga do trga odprite oči za stavb-
ne dragocenosti!
Titov trg s Pretorsko palačo – najdragocenejši 
arhitekturni spomenik mesta je palača, ki je bila 
v času beneške republike tudi mestna hiša; v 
bližini so loža, nekoč debatni prostor meščanov 
(danes kavarna), stolnična cerkev Marijinega 
vnebovzetja v gotskem in renesančnem slogu, 
mestni stolp – posebna razgledna točka – ter Fo-
resteria in armeria.
Prešernov trg z da Pontejevim vodnjakom – 
blizu baročnega vodnjaka iz leta 1666 so Vrata 
Muda, nekdanja mestna vrata, dolga stoletja 
edini vhod v mesto po kopnem, ter ostanki me-
stnega obzidja. Korak stran, v župančičevi ulici, 
na dvorišču palače Carli, kraljuje gotski vodnjak 
na vlek, ki sodi med prve datirane in ohranjene 
vodnjake v sloveniji.
Carpacciov trg s Carpacciovo hišo – gotska stav-
ba iz 15. stoletja – je bila bivališče beneškega sli-
karja benedetta Carpaccia; v bližini je Taverna, 
nekdaj beneško skladišče soli, danes prireditve-
ni prostor.

PosebnosTi PreTeKlosTi 
od kod navdihi za umetnost po manjših galeri-
jah po mestu? Morda iz starodavnih zgodb, ki jih 
lahko zaslutite v muzejih: 
Pokrajinski muzej Koper – v palači belgramoni 
– Tacco muzej že od leta 1911 predstavlja ar-
heološke, umetnostne in kulturnozgodovinske 
dragocenosti ter zbirko muzealij do 19. stoletja;
etnološka zbirka Pokrajinskega muzeja – zbir-
ka v beneškogotski hiši iz 14. stoletja prikazuje 
materialno in duhovno kulturo slovenske istre, 
brkinov in Čičarije ter gornjega Krasa od 17. sto-
letja dalje.

Pogled na Koper

Titov trg

Prešernov trg z da Pontejevim vodnjakom

ZeleNo: NAJveČJe PolSlANo 
MoKRIŠČe v SloveNIJI 

Ko ste v Kopru, obiščite naravni rezervat 
Škocjanski zatok, največje polslano mokri-
šče v sloveniji. Tu lahko spoznate redke in 
ogrožene rastlinske in živalske vrste. spo-
štujte biotsko raznovrstnost območja! Poleg 
več kot 220 vrst ptic, lahko tu opazujete tudi 
dva kamarška konja in boškarina – istrsko 
govedo. do rezervata se lahko odpravite peš 
ali s kolesom.

Mediteransko mesto, obdano z morjem in hribi, na vsakem koraku opozarja 
na svojo bogato tisočletno zgodovino. sprehod po starem mestnem jedru je 
sprehod skozi s soncem obsijano preteklost. skrivnostno koprsko podeželje 
v deželi refoška ponuja samosvojo kulinarično in vinsko ponudbo. s števil-
nimi tradicionalnimi prireditvami ponuja prave užitke istre. žarki sedanjo-
sti ponujajo nova doživetja v mestu ob morju.

IZleTI

NA PoTeP 
Do SoNČNeGA ZAHoDA
Koper je izhodišče za potepe po istri. 
dan lahko začnete zjutraj v mestu ob 
kavi in značilni sladici hroštolah in 
končate z večerjo v soju polne lune ob 
morju. Vmes obiščite:
Kraški rob – slikovito območje 
naravnih posebnosti, na katerem se 
značilna kraška pokrajina prevesi v 
flišno istro;
Spodmole v Sočergi – naravno 
posebnost, imenovano tudi »ušesa 
istre«, tri večje spodmole v 28 metrov 
visoki pečini;
osapsko steno – steno v vasi osp, 
priljubljeno med plezalci;
Cerkev Sv. trojice v Hrasto-
vljah – s slovitimi freskami mrtva-
škega plesa iz 15. stoletja; 
Grad Socerb – v ostankih gradu na 
skalni pečini z razgledom na Koprski 
zaliv je tudi restavracija.

PRIReDITve

ISTRSKe DRUGAČNoSTI  
Mesto ponuja obilo možnosti za 
spoznavanje tradicionalnih po-
sebnosti Istre. Spremljajte napo-
vednik na www.koper.si in ne za-
mudite prireditev, kot so:
Istrski karneval – februarska pu-
stna povorka s pogledom na morje;
Homo na plac – vsako nedeljo v po-
letnem času trgovanje po starem;
Sladka Istra – v septembru stoj-
nice zapeljujejo s tradicionalnimi 
istrskimi, slovenskimi in drugimi 
sladkimi dobrotami;
Dnevi kmetijstva Slovenske Istre 
– oktobrska prireditev omogoča 
pokušino istrskih in primorskih 
vin, oljčnega olja in drugih narav-
nih dobrot. 

sladka istra

TIC Koper
Titov trg 3, SI-6000 Koper

T: +386 (0)5 664 64 03
F: +386 (0)5 664 64 06

e: tic@koper.si
www.koper.si

FB: Istra-Slovenia  
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Koper – Trst (Italija) 22 km
Koper – Benetke (Italija) 181 km
Koper – Ljubljana 109 km
Koper – Piran 16 km
Koper – Maribor 231 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Škocijanski zatok



MeSTo velIKIH 

Prešernov spominski muzej, Prešernov gaj, Prešernovo gledališče, februarski Prešer-
nov smenj opozarjajo na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V Kranju 
je deloval tudi Leopold Layer, baročni slikar, ki je med drugim naslikal slovito Brez-
jansko Marijo, h kateri vodi najbolj obiskana romarska pot na Gorenjskem. Iz Kranja 
sta Janez Puhar, izumitelj fotografije na steklo, in Janez Bleiweis, pomemben narodni 
buditelj.

sTaVbna in naraVna dediŠČina
Kranj se ponaša s slikovitimi stavbami, ki se spogle-
dujejo s skrivnostnim rečnim kanjonom.
Mestna hiša – eden najpomembnejših slovenskih 
renesančnih dvorcev s poznogotsko stebriščno 
dvorano iz 16. stoletja.
Prešernov spominski muzej – hiša, v kateri je v 19. 
stoletju prebival najpomembnejši slovenski pesnik 
France Prešeren.
Cerkev sv. Kancijana – izjemna zgradba v mestni ve-
duti, pomemben spomenik gotskega stavbarstva.
grad Khislstein s pristavo - stavba na robu pomola, 
zraščena z mestnim obzidjem, odseva spremembe 
od zgodnjeantičnega obzidja do obrambnih naprav 
iz 6. stoletja. V gradu so novi razstavni prostori 
gorenjskega muzeja in pokrito letno gledališče.
Pirčeva barvarna – nekoč pomemben manufak-
turni obrat, v katerem so barvali laneno platno in 
bombaž.
Pavšlarjeva hiša – stara meščanska hiša iz 16. sto-
letja na glavnem trgu; v njej je galerija Prešerno-
vih nagrajencev.
layerjeva hiša – hiša slikarja leopolda layera 
(1752–1828) z banjasto obokano sobo, poslikano 
na začetku 19. stoletja.
Kranjski rovi – podzemni labirint iz 2. svetovne 
vojne; v njem je razstava mineralov in fosilov ter 
simulacija letalskega napada.
Kanjon Kokre – skoraj 30 m globoka soteska v me-
stnem jedru predstavlja mozaik vodnih in obvo-
dnih biotopov.

UsTVarJalnosT ČasoV in lJUdi 
spoznajte ustvarjalnost mesta v razstavnih pro-
storih, kot so:
Mestna hiša – s stalno zbirko kiparskih del loj-
zeta dolinarja, z arheološko razstavo železna 
nit in etnološko razstavo ljudska umetnost na 
gorenjskem;
Prešernov spominski muzej – iz galerije v pritli-
čju se povzpnite v sobo pesnika Franceta Prešer-
na z originalnim pohištvom in z originali njego-
vih del;
galerija Prešernovih nagrajencev – spoznajte 
več kot 140 Prešernovih nagrajencev, najpo-
membnejših slovenskih ustvarjalcev.

ZeleNo: NARAvA SReDI MeSTA

Kanjon Kokre je zaščitena naravna znameni-
tost. Tu lahko kar sredi mesta spoznate geo-
loške posebnosti, pestrost življenja v reki in 
ob njej ter vpliv človeka na naravo. Urejena je 
krožna sprehajalna pot. naj vas po njej vodi 
izkušen vodnik. Upoštevajte navodila, spo-
štujte naravne posebnosti.  

Pungert z edinim v celoti ohranjenim obrambnim stolpom iz 16. stoletja, 
grad nad starim prehodom prek reke save, arkade in vodnjak arhitekta Jo-
žeta Plečnika – to je del znamenitosti Kranja, ki preseneča s kanjonom reke 
Kokre kar sredi mesta. starodavni nakit Karnija blesti v muzeju, tehniška
dediščina dopolnjuje posebnosti mestnega jedra s srednjeveškimi stavbami, 
ki je zaščiteno kot kulturni spomenik. Mesto slovenstva in velikih mož.

IZleTI

S KoleSoM AlI PeŠ - 
v NARAvo! 
Po okolici Kranja vodijo pohodniške in 
kolesarske poti do gostoljubnih doma-
čij, do naravnih posebnosti, do ptic in 
voda, v zavetje gora.
Šmarjetna gora in Jošt – dva 
lahko dostopna hriba sta priljubljeni 
izletniški točki za pohodnike in kole-
sarje.
Protokolarno posestvo Brdo – 
renesančni dvorec in park z bogastvom 
rastlinja in živalstva ter s kiparsko 
zbirko.
Trbojsko jezero – domovanje šte-
vilnih vodnih ptic omogoča čolnarje-
nje, ribolov in drugo rekreacijo v na-
ravi.
Kolesarske poti pod Karavan-
kami in Kamniško Savinjski-
mi Alpami – poti se začenjajo že pod 
Karavankami, kolesarske ture različ-
nih zahtevnosti vodijo po gozdnih in 
cestnih poteh proti alpskim vrhovom.

PRIReDITve

STARe IN Nove ZGoDBe 
Poiščite prireditev po svojem okusu na 
www.tourism-kranj.si, a ne zamudite: 
Prešernovega smenja – vsako leto 8. 
februarja oživi 19. stoletje – z nastopi 
in kostumi iz časa Franceta Prešerna;
Tedna Mladih – največjega slo-
venskega mladinskega festivala s 
športnimi, kulturnimi, glasbenimi, 
izobraževalnimi in drugimi priredi-
tvami, ki  poteka maja vsako leto;
Festivala Carniola – festivala z medna-
rodno udeležbo in multikulturnim re-
pertoarjem, ki poteka junija in julija;
Kranfesta in Kranjskega semnja – 
poletne brezplačne prireditve za-
okroža tradicionalna avgustovska 
Kranjska noč; na Kranjskem semnju 
se predstavljajo stare obrti;
Jazz kampa – avgustovskih srečanj 
glasbenikov, ki se na odru preizku-
šajo v raznovrstnih stilih;
veselega decembra – decembrskih 
dogajanj z Miklavževim sprevodom, 
božično-novoletnim sejmom, božič-
nim koncertom in silvestrovanjem z 
ognjemetom.

Presernov semenj

Zavod za turizem Kranj
Glavni trg 2, SI-4000 Kranj

T: +386 (0)4 238 04 50
F: + 386 (0)4 238 04 51

M: + 386 (0)40 66 40 15
e: tic@tourism-kranj.si

www.tourism-kranj.si  
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Visoka moda v starodavnem nakitu ____ 1716

KRANJ

Protokolarno posestvo brdo

rovi pod starim Kranjem

stari Kranj 

Kranj – Ljubljana 35 km
Kranj – Bled 26 km
Kranj – Maribor 155 km
Kranj – Škofja Loka 10 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Kanjon Kokre



MeSTo ZMAJA

Mesto z več kot 4500 let starimi ostanki kolišč z barja je mesto mitoloških zgodb. Tod 
naj bi s svojimi tovariši potoval starogrški junak Jazonom, ko je z ukradenim zlatim 
runom bežal proti severu. Prek Črnega morja, prek reke Donave in Save naj bi prišli 
vse do Ljubljanice. Zmaj, ki naj bi ga ubil Jazon, je še danes v grbu mesta. Na Zmaj-
skem mostu se lahko zmaja dotaknete!

ZnaMeniTosTi ob MosToViH
skozi mesto teče reka ljubljanica, katere številni 
slikoviti mostovi povezujejo poti do znamenito-
sti, kot so:
ljubljanski grad – z najlepšimi razgledi na mesto;
slovenska filharmonija – z ustanovitvijo že leta 
1701 je ena od najstarejših na svetu;
Prešernov trg – zbirališče meščanov s spomeni-
kom najpomembnejšega slovenskega pesnika, 
Franceta Prešerna;
stolnica – cerkev sv. nikolaja – z iluzionistično 
poslikanim stropom ter upodobitvijo zgodovine 
slovenije na glavnih vratih;
glavna tržnica – stvaritev slovitega arhitekta Jo-
žeta Plečnika je najbolj živahen del mesta;
narodna in univerzitetna knjižnica – najpo-
membnejše Plečnikovo delo v sloveniji hrani 
srednjeveške rokopise, inkunabule in renesanč-
ne tiske;
Mestna hiša – stavba iz 15. stoletja je danes 
sedež občine; na trgu pred njo je Vodnjak treh 
kranjskih rek, delo Francesca robbe;
botanični vrt – vrt z več kot 200-letno zgodovi-
no varuje 4.500 botaničnih vrst in podvrst;
Pot spominov in tovarištva – največji kulturni 
spomenik v mestu je 33 km dolga sprehajalna 
pot, speljana po trasi bodeče žice, ki je med 2. 
svetovno vojno omejevala mesto;
Park Tivoli – največji in najlepši ljubljanski park, 
ki sega v samo središče mesta.

dragoCenosTi V MUZeJiH in 
galeriJaH 
glavno mesto slovenije navdušuje z najpo-
membnejšimi slovenskimi zbirkami muzealij
in umetniških del. obiščite:
narodni muzej – z dragocenostmi iz vse slove-
nije; najpomembnejša je kar 47 tisoč let stara 
neandertalčeva piščal;
narodno galerijo – predstavlja umetnostna ob-
dobja na slovenskem od 13. stoletja do prve če-
trtine 20. stoletja in zbirko evropski slikarji;
Moderno galerijo – s slikarskimi, kiparskimi in 
grafičnimi deli slovenskih in tujih umetnikov 
20. stoletja;
Mestni muzej – z razstavo obrazi ljubljane 
predstavlja življenje mesta in meščanov skozi 
zgodovino; v hiši Jožeta Plečnika so ohranjeni 
avtentični ambienti in izvirno gradivo iz arhi-
tektove zapuščine;
etnografski muzej – z razstavami tradicionalne 
slovenske kulture in kulture drugih ljudstev sveta;
Muzej za arhitekturo in oblikovanje – muzej 
deluje na področju arhitekture, urbanizma, in-
dustri jskega in grafičnega oblikovanja ter foto-
grafije;
Muzej novejše zgodovine – muzej, posvečen de-
diščini novejše zgodovine od začetka 20. stoletja 
dalje;
železniški muzej – muzej hrani zbirko parnih 
lokomotiv, vagonov in drugih historičnih vozil.

Promenada kavarn ob reki ljubljanici

Park Tivoli

opera in balet ljubljana

ZeleNo: BReZ AvToMoBIlA 

strogo mestno jedro ljubljane je območje 
brez avtomobilov. Vse večja območja za pešce 
so živahna zbirališča meščanov in obiskoval-
cev. ljubljana je najlepša, če jo raziskujete 
peš ali s kolesom, ki ga lahko tudi najamete. 
Za prevoze od enega do drugega širšega ob-
močja uporabite javni prevoz.

glavno mesto slovenije leži med alpami in Jadranskim morjem, v kotlini, 
kjer se stekata reki sava in ljubljanica. ljubljana ima vse, kar premorejo so-
dobne prestolnice, hkrati pa preseneča s prijaznim in sproščenim vzdušjem 
manjšega kraja. Mesto z okolico odlikujejo številne naravne lepote, kulturne 
znamenitosti iz razgibane zgodovine, privlačne rekreacijske, pohodniške in 
kolesarske poti ter raznovrstna kulinarika. 

IZleTI

IZ SReDIŠČA: KAMoRKolI! 
ljubljana ima izjemno lego v središču 
slovenije. od tod so lahko dostopne 
vse slovenske posebnosti. Številne 
privlačnosti so le streljaj od centra 
mesta:
ljubljansko barje – krajinski 
park z izjemnim prepletom tisočle-
tnih poselitvenih in naravnih poseb-
nosti vabi v iški vintgar, na Podpeško 
jezero in v Muzej tehnične dediščine 
v bistri;
Krvavec – ljubljani najbližje veliko 
smučišče na 1971 m pozimi ponuja 26 
km smučarskih prog in
eskimsko vas, poleti pa številna po-
hodniška doživetja;
Šmarna gora – najbolj priljubljena 
izletniška točka ljubljančanov vabi 
na potep kar s postaje mestnega avto-
busa. na 669 m je odličen razgled na 
mesto in okolico.

PRIReDITve

ŽIvAHNo vSAK DAN! 
Koledar prireditev poiščite na 
www.visitljubljana.si.  
Ne spreglejte:
Prireditve Junij v ljubljani – z 
brezplačnimi prireditvami na Kon-
gresnem trgu;
Jazz festivala – najstarejšega jazz 
festivala v evropi, ki vsako leto ju-
nija gosti vrhunska imena svetov-
nega jazza;
Festivala ljubljana – koncertnih, 
opernih in baletnih dogodkov julija 
in avgusta, ki privabijo več kot 80 
tisoč obiskovalcev;
Mednarodnega grafičnega bienala 
– ene najbolj odmevnih grafičnih 
prireditev na svetu, ki poteka vsa-
ko drugo leto septembra in okto-
bra, in sicer že od leta 1955;
ljubljanskega maratona – oktobra 
ulice mestnega središča preplavi 
vsako leto več tekačev;
Decembra v ljubljani – razkošja 
prireditev in sejma ter posebne 
osvetlitve, s čimer se ljubljana uvr-
šča med najlepša praznična mesta. slovenska filharmonija

Turizem ljubljana
Krekov trg 10, SI-1000 ljubljana

T: +386 (0)1 306 45 83
e: info@visitljubljana.si

www.visitljubljana.si
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lJUBlJANA

Ljubljana – Bled    57 km
Ljubljana – Piran    121 km
Ljubljana – Maribor    122 km
Ljubljana – Trst (Italija) 94 km
Ljubljana – Zagreb (Hrvaška)   139 km
Ljubljana – Dunaj (Avstrija) 383 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Zmaj, simbol ljubljane



RADoŽIvo MeSTo 

O mariborski radoživosti pričajo že stare legende. Ena od mestu bližnjih vinskih gorc,
Pekrska gorca, naj bi nastala potem, ko se je še sam zlodej razjezil nad razuzdanimi
meščani. Z vrha Pohorja naj bi odtrgal veliko skalo, da bi z njo uničil mesto. Ko mu je
pot prekrižala Mati božja, je skalo odvrgel in zbežal. Skala je danes Pekrska Gorca – s
kalvarijo, cerkvijo in vinogradi.

MARIBoR

dediŠČina sToleTiJ 
skozi mesto, prvič omenjeno leta 1254, vodijo 
prikupne ulice od enega mestnega trga do dru-
gega.
glavni trg – z rotovžem in stolpom, ki »ni v sre-
dini«, z baročno alojzijevo cerkvijo in Kužnim
znamenjem.
grajski trg in Trg svobode – z Mariborskim gra-
dom in Pokrajinskim muzejem, s Florjanom, ki
varuje pred požari, in nenavadnim spomenikom 
nob.
slomškov trg – na nekoč mestnem pokopališču 
danes pred stolnico stoji slomškov kip, trg
s Plečnikovim pečatom pa obkrožajo mogočni 
sng Maribor, Pošta in Univerza.
židovski trg – židovska četrt s sinagogo in stol-
pom, ki ji »grozi« pet organskih nevarnosti.
lent s staro trto – najstarejši predel z guinnes-
sovo rekorderko, srednjeveško dediščino, razi-
granimi splavarji in festivalskim ozračjem.
Mestni park – priljubljeno sprehajališče z bogato 
drevesno zbirko, rožnim gričem in fontanami
vodi do Treh ribnikov in akvarija-terarija.

PreseneČenJa Za radoVedne
Pristna kulturna doživetja Maribora in okolice v 
muzejih in galerijah:
Hiša stare trte  – hram vinske tradicije in kultu-
re z dragoceno stekleničko modre kavčine
ter kraljevsko in viteško vinsko opremo;
Pokrajinski muzej Maribor – arheološke, etnolo-
ške in kulturno-zgodovinske neprecenljivosti v 
Mariborskem gradu;
Umetnostna galerija Maribor – eden osrednjih 
slovenskih muzejev moderne in sodobne ume-
tnosti z več kot 3.000 deli;
Kibla – vrhunci kreativnosti na področju multi-
medijske in intermedijske umetnosti in kulture;
Muzej narodne osvoboditve Maribor – meščan-
ska vila v središču mesta s pričanji o novejši zgo-
dovini sV slovenije;
Muzej nadškofije Maribor – dokumenti in pred-
meti iz zakladnice mariborske škofije v dvorcu 
betnava.

Vožnja z mestno kočijo

Tradicionalno splavarjenje na dravi

glavni trg

ZeleNo: NAUŽIJTe Se NARAve! 

Pohorje je dom številnih živalskih in rastlin-
skih vrst; tukaj živi kar 90 vrst ptic in 700 
vrst metuljev, med njimi največji v evropi. 
Tematske poti, tudi po pohorskem pragozdu, 
ponujajo svojevrsten vpogled v naravo. Va-
rujte jo! naj gre skrb za naravo z roko v roki 
z uživanjem v domači kulinariki, pridelani 
okolju prijazno, zdravi pitni vodi, prijetni 
klimi in energetskih vplivih narave. Vse to 
boste našli tudi v bogati wellness ponudbi.

drugo največje mesto kliče v objem zelenega Pohorja in vinorodnih gričev. 
živahen utrip mestnega jedra povezuje bogato zgodovino z dinamično so-
dobnostjo, številne možnosti za zabavo in sprostitev pa s štajersko radoži-
vostjo in gostoljubnostjo. V najstarejšem predelu mesta vas pričaka stara 
trta, najstarejša trta na svetu. sem se boste zagotovo vračali: leta 2012 bo 
Maribor evropska prestolnica kulture, leta 2013 pa bo tukaj 26. Zimska uni-
verzijada.

IZleTI

RAZISKovANJe MeSTA IN
ZeleNe oKolICe
Maribor lahko spoznate peš, s kole-
som, s kočijo ali s turističnim vlakom, 
prav poseben pogled nanj pa ponuja 
splavarjenje po dravi. Z vodnikom ali 
sami se odpravite v zeleno okolico:
Mariborsko Pohorje – s pragoz-
dom, šotnimi barji in jezeri, potoki in 
slapovi. Poleti vabi pohodnike, kole-
sarje in adrenalinske navdušence, po-
zimi pa se prelevi v največji smučarski 
center slovenije z gorskim wellnessom 
in prizorišče Zlate lisice;
vinske ceste – po vinskih gričih so 
razpredene razgledne pohodniške in 
kolesarske poti ter ceste do vinotočev 
in turističnih kmetij ter etnoloških in 
naravnih posebnosti;
botanični vrtovi – botanični vrt 
UM in Tal 2000 za spoznavanje zlasti 
pohorskih gozdov, sV slovenije in ob-
vodnega sveta.

PRIReDITve

FeSTIvAlSKo MeSTo: 
PReSTolNICA KUlTURe
evropska prestolnica kulture 2012 – po-
trditev, da je Maribor odličen gostitelj 
izjemnih kulturnih dogodkov! Koledar 
prireditev najdete na www.maribor-
pohorje.si. 
Festival lent – največji v tem delu evro-
pe. Del junija in julija se Maribor prelevi
v metropolo z več kot 400 prireditvami, 
s priznanimi umetniki in ljubitelji kul-
ture z vseh vetrov.
Festival Stare trte – septembrski 
kulinarično-vinsko-kulturni festival 
v čast Stari trti, ki pozdravlja svoje 
občudovalce pred Hišo Stare trte.
Festival Maribor – septembra se v Ma-
riboru prepletajo kulture, tradicije, 
umetniški izrazi in dosežki.
Borštnikovo srečanje – osrednji slo-
venski gledališki festival v SNG Maribor 
oktobra postreže z najboljšimi tekmo-
valnimi in spremljevalnimi predstavami.
Poletni lutkovni pristan – zatočišče 
lutkarjev in otrok sveta ponuja, kar je v 
lutkovnem prostoru svežega in kakovo-
stnega.
Pisani december – praznično vzdušje se 
rodi s prižigom vilinske pravljice, raste s 
prazničnimi prireditvami in doseže vrhu-
nec s silvestrovanjem na Trgu svobode.

Festival lent

TIC Maribor
Partizanska 6a, SI- 2000 Maribor

T: +386 (0)2 234 66 11
F: +386 (0)2 234 66 13

e: tic@maribor.si
www.maribor-pohorje.si   
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Maribor – Dunaj (Avstrija) 258 km
Maribor – Zagreb (Hrvaška) 120 km
Maribor – Ljubljana 122 km
Maribor – Koper 231 km
Maribor – Ptuj 25 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Mariborsko Pohorje



NJIvA STARoDAvNIH ZAKlADov 

Kapiteljska njiva je največje arheološko najdišče v srednji Evropi. Tu so bili sprva za-
radi oranja, kasneje pa zaradi načrtnega izkopavanja najdeni edinstveni predmeti iz 
različnih obdobij. Številne najdbe so iz starejše železne dobe, iz halštatskega obdobja. 
Posebna dragocenost so situle - bronaste vedrice z bogatim figuralnim okrasjem. Po 
njim je Novo mesto imenovano mesto situl. 

od reKe do griČeV in naZaJ
reka Krka, ki objema novo mesto, je stoletja 
varovala meščane, poganjala mline, omogočala 
različne dejavnosti. Tudi danes je vsak potep po 
mestu zaznamovan z reko. od nje se odpravite 
do znamenitosti, kot so:  
glavni trg - osrednji prostor srednjeveškega no-
vega mesta z arkadami in
atrijskimi dvorišči; 
Mestna hiša – z grbom rudolfa iV. Habsburške-
ga, ustanovitelja mesta; pred hišo sta kipa pesni-
ka dragotina Ketteja in pisatelja Janeza Trdine;
Kompleks Škofije novo mesto -  stolna cerkev sv. 
Miklavža z oltarno sliko slovitega J. r. Tinttore-
ta, stavba Škofije s knjižnico, arhivom, galerijo 
slik in zbirko sakralnih predmetov ter vrt, ob 
čigar robu so zadnji ostanki mestnega obzidja;
Frančiškanski samostan -  večkrat prezidana 
stavba samostana, ustanovljenega leta 1472, 
hrani najstarejšo knjižnico v mestu; s samosta-
nom je povezana cerkev sv. lenarta; 
novomeški breg – na skalnatem polotoku je 
bilo nekoč mestno obzidje, od 18. stoletja pa so 
tu nastale značilne hiše, ki ustvarjajo slikovito 
veduto mesta; 

dediŠČina na ogled
Poglejte tudi za zidove mestnih stavb! obiščite: 
dolenjski muzej – stalne razstave z arheološki-
mi, etnološkimi, vojnimi in drugimi predmeti iz 
mesta in širše regije dopolnjujejo muzejske de-
lavnice, projekcije, prireditve. 
Jakčev dom – poleg zbirke del božidarja Jakca, 
enega najbolj znanih slovenskih slikarjev in gra-
fikov, sta tu tudi stalna likovna razstavo dolenj-
skega muzeja in likovno-pedagoška zbirka; v 
pritličju doma je letni galerijski program.
Muzejska zbirka iMV – predstavlja razvoj avto-
mobilske industrije v mestu, iz katerega še da-
nes prihajajo svetovno znane počitniške prikoli-
ce in avtomobili zvenečega imena! 

Pogled na novo mesto

TiC novo mesto

dolenjski muzej

ZeleNo: BReŽINe KRKe   

Urejenost rečnih brežin, na katerih se razte-
za mesto situl, je od leta 2007 imetnik bro-
naste medalje entente Florale, ki jo podeljuje 
asociacija 12 evropskih držav. leta 2009 je 
bilo na sejmu v švicarskem lugan imenova-
no za najlepše rečno mesto v sloveniji. leto 
za letom se novo mesto uvršča med najbolj-
še v okviru vseslovenske akcije Moja dežela, 
lepa in gostoljubna. novo mesto je nosilec 
priznanj, ki dokazujejo njegovo trajnostno 
sožitje z naravo. 

najlepše rečno mesto v sloveniji je že stoletje upravno, kulturno, cerkveno 
in poslovno središče dolenjske – samosvoje pokrajine na jugu države. Med 
vinorodnimi griči, v zavetju reke Krke mesto hrani presenetljivo arheološko 
dediščino. na mestnih gričih zapeljujejo tradicionalne prireditve, slikovite 
cerkve, samostani, muzej, galerije. na potepe v bližino mesta vabijo naravne 
posebnosti z mogočnimi gozdovi, termalni vrelci in možnosti za aktivnosti 
v naravi.

IZleTI

GoZDovI, voDe, GRADovI
novo mesto je središče dežele s prostra-
nimi gozdovi, z vinorodnimi griči, z zdra-
vilnimi vrelci, z grajskimi posebnostmi. 
raziščite okolico!   
Gorjanci – planotasto hribovje z lepi-
mi gozdovi preseneča s številnimi poho-
dniškimi in kolesarskimi potmi; 
Krka – zelena reka vabi na sprehode po 
brežinah in na različna vodna doživetja, 
kot sta čolnarjenje in ribolov; 
Trška gora – znameniti hrib zidanic 
in vinogradov se ponaša tudi z mogočni-
mi lipami in romarsko potjo; 
otočec – kraj z romantičnim gradom na 
otoku sredi reke Krke ponuja tudi različ-
ne športne objekte in golf igrišče; 
Dolenjske Toplice - eno najstarejših 
zdravilišč v evropi danes navdušuje s ce-
lovito wellness ponudbo;  
Šmarješke Toplice – vrelci sredi goz-
dov in travnikov obljubljajo odlično poču-
tje in več zdravja; 

PRIReDITve

NA ZDRAvJe! 
Za dobro počutje in družabno-
sti Novo mesto skrbi z mnogimi 
prireditvami. Spremljajte jih na 
www.dolenjska.net
Teden cvička – majski dnevi na 
Glavnem trgu v Novem mestu so z 
več kot 5 tisoč vinogradniki z Do-
lenjske največji vinsko turistični 
dogodek v Sloveniji! 
Novomeški poletni večeri –  
koncerti na muzejskih vrtovih, 
mednarodna fotografska delav-
nica Fotopub, festival Jazzinty in 
Noč na Krki ter druge prireditve 
popestrijo poletje v mestu; 
Martinovanje – novembrska pri-
reditev na Glavnem trgu obuja 
tradicije izvirnih čaščenj vinskega 
svetnika; 
v Novo leto v Novem mestu –  
decembrski kulturni in zabavni 
dogodki za vse generacije se za-
ključijo s silvestrovanjem na me-
stnem Glavnem trgu; 

Teden cvička
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Novo MeSTo

Novo mesto – Ljubljana 78 km
Novo mesto – Bled 126 km
Novo mesto – Maribor 145 km
Novo mesto – Koper 172 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Krka in ragov log

Zavod za turizem Novo mesto
TIC Novo mesto

Glavni trg 6, SI-8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 39 39 263

e: tic@novomesto.si
www.dolenjska.net



BeNeČANKA: PUSTI JIH GovoRITI

Rdeča stavba Benečanka je med najlepšimi piranskimi stavbami. Na njenem pročelju 
je napis »Lassa pur dir« – »Pusti jih govoriti«. Legenda pravi, da je stavbo svoji ljubljeni 
Pirančanki zgradil bogat beneški trgovec. Napis naj bi bil odgovor meščanom, ki so 
škodoželjno opravljali zaljubljeni par

PIRAN

Za sedMiMi MesTniMi VraTi 
Za mestnim obzidjem iz 7. stoletja, od katerega 
je še ohranjenih sedem mestnih vrat, si oglejte: 
Tartinijev trg – osrednji del mesta že od 13. sto-
letja. Z zasutjem mandrača je nastala prostorna 
tržna ploščad, okoli katere so vse pomembnejše 
mestne ustanove;
občinsko palačo – staro romansko-gotsko me-
stno hišo s konca 13. stoletja, ki je bila popol-
noma prenovljena leta 1879 v neoklasicističen 
slogu;
benečanko – najstarejšo ohranjeno hišo na Tar-
tinijevem trgu iz 15.stoletja, najlepši primerek 
beneško-gotske arhitekture v Piranu;
Tartinijevo hišo – hišo, v kateri je bil rojen skla-
datelj giuseppe Tartini (1692-1770), ki je med 
najstarejšimi na trgu in nosi njegovo ime;
Trg 1. maja ali stari trg (Piazza vecchia) – sredi 
nekdanjega glavnega mestnega trga je kamnit
zbiralnik vode, deževnice, v katerega so bili spe-
ljani žlebovi s streh okoliških hiš;
Cerkev sv. Jurija – cerkev iz 12. stoletja, ki je naj-
večja od sicer kar desetih piranskih cerkva.

PradaVnosT MorJa 
dragocenosti piranske preteklosti so povezane 
z morjem. Z njim se spogledujejo dela v Mestni
galeriji, v galeriji Hermana Pečariča in v galeriji 
Meduza 2. največje zaklade pa hranijo:
Pomorski muzej sergeja Mašere – z arheološko, 
pomorsko, kulturnozgodovinsko in etnološko
zbirko s solinarskim in ribiškim oddelkom;
Muzej podvodnih dejavnosti – s prikazi pota-
pljanja od začetkov do danes – na ogled so sta-
rodavna potapljaška oprema, ročne tlačilke, 
skafandri ipd.;
akvarij – z več kot 140 morskimi organizmi omo-
goča spoznavanje pestrega morskega življenja.
Konhilarij – čarobni svet školjk – na ogled skoraj 
1.800 različnih apnenčastih lupinic školjk, pol-
žev in fosilov z vsega sveta.

benečanka

sečoveljske soline

Tartinijev trg

ZeleNo: PIRANSKe PeŠPoTI

Pustite avtomobil v garažni hiši in živite 
varčno in zdravo. Kolo lahko najamete za 
samo 10 evrov na dan, javni prevozi s turi-
stično vozovnico so izjemno poceni. najlep-
ša doživetja pa vam zagotavljajo sprehodi in 
pohodi. Priskrbite si odličen zemljevid pi-
ranske pešpoti, ki je na voljo v turistično-in-
formacijskih centrih. ne obremenjujte mesta 
z izjemno kulturno in naravno dediščino z 
avtomobilskimi izpusti!

Mediteranski biser slovenije je zares posebno mesto. V rojstnem kraju slo-
vitega violinista giuseppeja Tartinija po ozkih srednjeveških ulicah, med 
tesno stisnjenimi hišami, ki se stopničasto dvigajo navkreber, še odzvanjajo 
violine in druga glasbila na koncertih in festivalih klasične glasbe. Piran je
spomenik razgibane arhitekture minulih stoletij. Trgi mesta so prostor dru-
žabnosti, ki valovi v ritmu morja.

IZleTI

Sol, KUlINARIKA IN 
RAZvAJANJA
Hočete več? odpravite se v okolico!
Piransko podeželje – med šavrin-
skimi griči so vasi sv. Peter, Padna, 
nova vas. Presenečajo z oljčniki, kjer 
nastaja deviško olivno olje za tipične 
istrske jedi, in z vinogradi, v katerih 
zori grozdje za refošk in malvazijo.
Portoroške terme – terme s stole-
tno tradicijo uporabljajo slanico, blato 
in sol piranskih solin, navdušujejo z 
masažami in bazeni z morsko in ter-
momineralno vodo.
Sečoveljske soline – krajinski park 
na kar 650 ha je domovanje več kot 270 
vrst ptic v neokrnjeni
naravi s številnimi posebnostmi.
Forma viva – zbirka kamnitih skul-
ptur na prostem. nahaja se v parku po-
lotoka seča pri Portorožu.
Fiesa – po pešpoti iz Pirana v 20 mi-
nutah do manjšega zaliva. Kraj znan po 
dveh sladkovodnih jezerih, ki sta odda-
ljeni  le nekaj metrov od morja.

PRIReDITve

UTRIP PoleTJA, 
A TUDI DRUGIH ČASov! 
Piran je mesto številnih priredi-
tev, ki jih lahko poiščete na 
www.portoroz.si.
Solinarski praznik – 24. aprila, ob 
dnevu sv. Jurija, zaščitnika me-
sta, doživite tradicionalni odhod 
solinarjev v soline.
Sejem starin, domače obrti in da-
rov narave – vsako zadnjo soboto 
v mesecu je na Tartinijevem trgu.
Piranski glasbeni večeri – ob pet-
kih v juliju in avgustu se že več kot 
30 let vrstijo vrhunski koncerti 
klasične glasbe.
Tartini festival – avgustovski in 
septembrski koncertni večeri so 
posvečeni glasbi Giuseppeja Tar-
tinija.
ex-tempore Piran – septembra 
mesto že tradicionalno zaživi s sli-
karji z različnih koncev sveta.
Jaslice v piranskih cerkvah – od 
20. decembra do začetka januarja 
so v 8 piranskih cerkvah na ogled 
stvaritve 8 umetnikov. Pogled z obzidja

TIC Piran  
Tartinijev trg 2, SI-6330 Piran

T: +386 (0)5 673 44 40
F: +386 (0)5 673 44 41

e: ticpi@portoroz.si
www.portoroz.si 
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Piran – Koper 16 km
Piran – Izola 8 km
Piran – Trst (Italija) 35 km
Piran – Ljubljana 124 km
Piran – Bled 172 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

strunjanske soline



URA BReZ ČASA ZA GRAŠČAKA

Velika ura na mestnem stolpu ima številčnico le na treh straneh. Na severni strani, ki 
gleda proti gradu, številčnice ni. Zgodbe preteklosti pravijo, da so se meščani tako ma-
ščevali škrtemu grofu, ki za uro ni želel prispevati denarja. V zgodbi je najbrž kanček 
resnice, saj sta si bila mesto in graščak pogosto v laseh zaradi vzdrževanja obrambnih 
stolpov in stopnišča iz mesta na grad.

TisoČero naVdiHoV
na Ptuju se je v tisočletjih življenja nabralo ti-
sočero posebnosti. stopite po njegovih ulicah z
odprtimi očmi.
Minoritski samostan – prva povsem gotska 
stavba na slovenskem, zgrajena v začetku 13.
stoletja.
Florijanov spomenik – leta 1745 postavljen spo-
menik na Mestnem trgu je priporočilo meščanov 
sv. Florjanu, da bi jih ščitil pred številnimi požari.
orfejev spomenik – rimski nagrobnik iz pohor-
skega marmorja, visok skoraj 5 metrov, je bil po-
stavljen že v 2. stoletju. V srednjem veku so ga 
uporabljali kot sramotilni steber.
Mestni stolp – stolp z nenavadno uro, prvič ome-
njen že leta 1376, je med najstarejšimi lapidariji 
na prostem. Vanj so bili v 19. stoletju vzidani an-
tični spomeniki s Ptuja in okolice.
Cerkev sv. Jurija – najlepši in najbogatejši arhi-
tekturni spomenik Ptuja iz 12. stoletja ima na 
zunanjih stenah renesančne in baročne nagrob-
nike nekdanjega pokopališča.
dominikanski samostan – z muzejem in z grob-
nicami gospodov Ptujskih; v samostanu je tudi 
Zgodovinski arhiv Ptuja.
Ptujski grad – na že v antiki naseljenem graj-
skem griču je ohranjen najstarejši stolp na
turnirskem prostoru; grad je bil domovanje rod-
bine gospodov Ptujskih, ki je tu zgradila dvo-
nadstropno grajsko poslopje. danes je v gradu 
Pokrajinski muzej.

ZbirKe dediŠČine
Ptuj ponuja tisočero podob kulturne dediščine. 
Zanjo skrbi Pokrajinski muzej Ptuj – ormož. 
oglejte si: 
Ptujski grad – z zbirkami fevdalne stanovanjske 
kulture, orožja, glasbil, tradicionalnih pustnih 
mask, slik na steklo, z etnološko zbirko in z graj-
sko galerijo;
dominikanski samostan – z numizmatično zbir-
ko, lapidarijem z rekonstrukcijo mitreja ter zbir-
ko drobnega arheološkega gradiva;
Miheličevo galerijo – v stolpu ob dravi je tudi 
grafični kabinet slikarja Franceta Miheliča. V 
mestu sta še salon umetnosti ter razstavišče 
stari zapori.

galerija

Kurent – Korant

dominikanski samostan

ZeleNo: evRoPSKo 
PoMeMBNA oBMoČJA

evropsko pomembna območja ohranjanja 
narave so vključena v omrežje natura 2000. 
del tega omrežja so tudi Ptujsko jezero, ob 
katerem prezimuje tisočero vodnih ptic, ter 
dva ribnika v vasi Podvinci. Vsaj 200 let sta-
ra ribnika sta življenjski prostor živali in ra-
stlin, ki so drugod že skoraj izginile. Pot ob 
ribnikih ponuja posebno doživetje zaščitene 
narave.

Mesto ob dravi je naravno stičišče vinogradniških goric in prostranih polj
severovzhodne slovenije. Tu ljudje neprekinjeno živijo že od rimskih časov. Z 
mestnim statutom iz leta 1376 je Ptuj med najstarejšimi mesti daleč naokoli. 
Zaščiteno srednjeveško mestno jedro hrani zgodbe preteklosti v cerkvah in
samostanih, v obokanih vinskih kleteh, v grajskih sobanah. Mističnost me-
sta ohranjajo kurenti, ki preganjajo vse, kar je slabega.

IZleTI

NeKAJ KoRAKov IZ MeSTA
Po odkrivanju mestnih posebnosti se 
po sprostitev lahko odpravite v bližnjo 
okolico. obiščite:
Terme Ptuj – enega od največjih 
termalnih parkov v srednji evropi, ki 
ponuja tudi namestitev vseh vrst – od 
bungalovov do hotela;
Golf igrišče Ptuj – večkrat nagra-
jeno igrišče z razgibanim terenom in 
številnimi vodnimi ovirami;
Ptujska gora – s slovito romarsko 
gotsko cerkvijo z izjemnim spomeni-
kom: Marijo s plaščem; grič z razgle-
dnimi točkami je priljubljen cilj poho-
dnikov in kolesarjev.
Ptujsko jezero - primerno za šte-
vilne vodne športe in rekreativne de-
javnosti. 

PRIReDITve

oD RIMSKIH Do GRAJSKIH IGeR 
v mestu tisočletij ste lahko Ri-
mljan, graščak, pokuševalec, pu-
stna šema ali le meščan, ki hoče 
pravo doživetje. Poiščite priredi-
tve na www.ptuj.info in izbirajte:
Pust in kurentovanje – (februar) šte-
vilne etnografske in turistične pri-
reditve z najznačilnejšo etnografsko 
masko kurentom ali korantom;
Dobrote slovenskih kmetij – maj-
ska predstavitev kulinarike slo-
venskega podeželja;
Art Ptuj – julijski mednarodni festi-
val glasbene in slikarske umetnosti;
Festival narodno-zabavne glasbe – 
najstarejši festival domače zabavne 
glasbe se odvija vsako leto avgusta;
Rimske igre v Termah Ptuj – avgu-
stovsko kulturno-zabavno obuja-
nje antičnih korenin Ptuja;
Festival poezije in vina – s števil-
nimi pesniškimi branji in drugimi 
dogodki poskrbi, da je zaključek 
poletja poetičen (konec avgusta);
Ptujske grajske igre – družabni 
prikaz srednjeveške kulture vsak 
prvi teden v juniju. golf igrišče Ptuj

TIC Ptuj
Slovenski trg 5, Ptuj

T: +386 (0)2 779 60 11
  +386 (0)2 771 01 73

F: +386 (0)2 771 01 75
e: info@ptuj.info

  www.ptuj.info 
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PTUJ
Ptuj – Maribor 25 km
Ptuj – Celje 61 km
Ptuj – Ljubljana 132 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Pogled iz zraka                  



PeGAM IN lAMBeRGAR 

Legenda pravi, da je v 15. stoletju po deželi divjal Pegam s svojo vojsko. Cesar je na 
pomoč poklical pogumnega Lambergarja, ki je premagal Pegama. Ta se je spremenil 
v pošast s tremi glavami in se umaknil v podzemlje. Njun boj je tudi motiv panjskih 
končnic, ki so na ogled v Čebelarskem muzeju. Na Lambergarja spominja romantična 
ruševina gradu Kamna v Begunjah blizu Radovljice, ki je pripadal rodbini Lambergov.

Za obZidJeM in JarKoM
staro mestno jedro je zbirka arhitekturno in kul-
turno presenetljivih stavb. Med njimi izstopajo:
Šivčeva hiša – v celoti ohranjena meščanska hiša 
s srednjeveškim tlorisom; pročelje hiše s šivani-
mi robovi krasi freska iz 17. stoletja; v hiši je tudi 
poročna dvorana;
Magušarjeva hiša – s poznogotskim arkadnim 
atrijem, – s poznogotskim arkadnim atrijem, 
kjer so na ogled razstave keramike;
Malijeva hiša – gotsko-renesančna stavba z 
nadstropnim pomolom in sramotilno klopjo 
ter stebrom;
Vidičeva hiša – renesančni dvorec iz 17. stoletja s 
portalom iz znane kamnoseške delavnice;
radovljiška graščina – baročna dvonadstropna 
radovljiška graščina v središču mesta z obnovlje-
no baročno dvorano v 1. nadstropju in z zbirkami 
radovljiških muzejev;
Cerkev svetega Petra – cerkev iz 15. stoletja, ob-
dana s stolpi in ostanki zidov, ki ji dajejo videz 
obrambnega tabora; župnišče ob njej krasijo ar-
kadni hodniki iz 16. stoletja;
grajski park – ostanek baročnega vrta z gabro-
vim drevoredom:
gotska taverna – ohranjen prostor taverne v žu-
pnišču z razstavo vinorelov;
Kapela edtih stein – v nemškem bunkerju iz 2. 
svetovne vojne je urejena kapela filozofinji, kar-
meličanki in sozavetnici evropske unije.

sladKo-grenKe PosebnosTi
Celo vrsto muzejev v mestu in okolici lahko spo-
znate na www.muzeji-radovljica.si. oglejte si:
Mestni muzej radovljica – z zbirko o pomemb-
nem slovenskem dramatiku in preroditelju an-
tonu Tomažu linhartu v radovljiški graščini;
Čebelarski muzej radovljica – s celovito predsta-
vitvijo slovenske čebelarske tradicije, avtohto-
ne čebele kranjske sivke in poslikanih panjskih 
končnic;
Kovaški muzej Kropa – s prikazom razvoja ob-
delave železa od rude do žeblja, življenja v fu-
žinarski Kropi, z zbirko mojstrovin umetnega 
kovaštva;
Muzej talcev v begunjah – s pričevanji o trplje-
nju slovencev med 2. svetovno vojno;
Muzej avsenik v begunjah – z zbirko o svetovno 
znani narodno-zabavni glasbi, ki sta jo ustvarila 
brata avsenik; www.avsenik.com;
lectarski muzej in delavnico – z živimi prikazi 
lectarije, stare slovenske obrti, povezane s čebe-
larstvom; www.lectar.com;
Krajevni muzej v Mošnjah – hrani dve zbirki. Prva 
predstavlja kraj s hišnim inventarjem,društvi in 
dogodki, šolo in cerkev, druga pa bogato zbir-
ko kmečkega orodja in strojev. V bližini vasi se 
nahajajo arheološke najdbe rimske vile rustice; 
www.mosnje.com.

brezje

linhartov trg s Šivčevo hišo

srednjeveški obrambni jarek

ZeleNo: KRANJSKA SIvKA   

Čebele so pomemben indikator ogroženosti 
naravnega okolja. slovenija ima 180.000 če-
beljih družin in je edina članica eU, ki je za-
ščitila svojo avtohtono vrsto čebele, kranjsko 
sivko. V radovljici lahko vse o kranjski sivki 
izveste v Čebelarskem muzeju, ob brenčanju 
čebel pa se lahko podate na breznico, kjer je 
rekonstrukcija čebelnjaka antona Janše, za-
četnika modernega čebelarstva iz 18. stoletja.

V alpskem svetu med Jelovico in Karavankami je na rečnih terasah nad so-
točjem save bohinjke in save dolinke že od 14. stoletja mesto, ki se ponaša z 
edinstvenimi primerki srednjeveških stavb, poslikanih s freskami. Za obzid-
jem z edinim ohranjenim obrambnim jarkom v sloveniji vas čakajo mestne 
znamenitosti, grajski park, muzeji in galerije ter mestni trg, na katerem se 
vrstijo prireditve in festivali. radovljica je tudi središče slovenskega čebe-
larstva. le 7 km iz radovljice se nahaja turistični kraj bled s slikovitim jeze-
rom, otokom s cervico in gradom na mogočni pečini.

IZleTI

Po BlIŽNJIH PoTeH 
Po ogledu starega mestnega jedra ra-
dovljice si lahko privoščite ogled alpske 
dežele iz zraka – z letalom s športnega 
letališča lesce. sprostite se na igrišču 
za golf ob kampu Šobec. Podajte se na 
raziskovanje krajev v okolici:
Brezje – duhovno središče slovenije, 
najbolj obiskan romarski kraj z bazili-
ko Marije Pomagaj; tu poteka krožna 
brezjanska pot miru, ki vodi do poseb-
nosti kulturne krajine in narave;
Kropa – zibelka kovaštva, ki je s svo-
jo tehniško dediščino fužinarstva in 
z najstarejšo ohranjeno talilno pečjo 
v evropi ter drugimi posebnostmi že 
več kot 50 let spomenik nacionalnega 
pomena;
Begunje – kraj glasbe, gradov in 
spominov na 2. svetovno vojno lahko 
spoznate na lambergovi poti, ki vodi 
do graščine Katzenstein, do ostankov 
Hudičevega gradiča in do razvalin gra-
du Kamen.

PRIReDITve

STARI NAvDIHI – NovA DoŽIve-
TJA 
Radovljica, linhartovo mesto kul-
ture, se ponaša s številnimi tradi-
cionalnimi prireditvami, kot so:
Festival Radovljica – sloviti medna-
rodni festival stare in nove glasbe 
na avtentičnih glasbilih; najsta-
rejši festival te glasbe v Sloveniji je 
vsako leto avgusta; 
www.festival-radovljica.si;
venerina pot – poletne prireditve s 
srednjeveškim navdihom oživljajo 
spomine na pot, ki jo je v 13. stole-
tju prepotoval Ulrik liechtenstein-
ski, preoblečen v boginjo ljubezni 
venero; prireditve vključujejo kre-
sovanja, lokostrelski turnir ipd.;
Radolško poletje – glasbene, dram-
ske in druge poletne prireditve v 
središču mesta;
Festival Avsenik v Begunjah – 
večdnevna septembrska prireditev 
z značilno slovensko narodno-za-
bavno glasbo; »Rešte se, rešte, sta-
rega leta« – tradicionalne decembr-
ske prireditve. živahen utrip radovljice

TIC Radovljica  
linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica

T: +386 (0)4 531 51 12
F: +386 (0)8 205 13 36

e: info@radolca.si
www.radolca.si
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RADovlJICA
Radovljica – Bled 7 km
Radovljica – Ljubljana 56 km
Radovljica – Celovec (Avstrija) 80 km
Radovljica – Kranj 22 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

grad Kamen v dragi pri begunjah



ZMAJ v KoNJIŠKI GoRI 

Konjiška gora naj bi bila znotraj votla, na njenem dnu pa jezero, ki ga je čuval stra-
šni zmaj. Vsako pomlad so mu Konjičani darovali lepo deklico, da ni mesta poplavil z 
vodo iz jezera. Ko naj bi mu darovali prelepo grofično Marjetico, pa je v mesto prijezdil 
pogumni vitez Jurij. Spopadel se je z zmajem, ga premagal in rešil Konjičane pred 
grožnjami iz skrivnostne gore.

od PoToKa do ZeliŠČ in Vina
slovenske Konjice so neločljivo povezane z nara-
vo: s potokom v mestu, z vinorodnimi griči, z ze-
liščarsko tradicijo. o tem pričajo znamenitosti:
stari trg – srednjeveško trško jedro, po sredini 
katerega teče potok gospodična; hiše na trgu 
so zgovoren prikaz več kot 860-letne zgodovine 
trga;
dvorec Trebnik – zeliščni vrtovi in prodajalna 
zeliščnih pripravkov v dvorcu sredi parka pod 
mogočno goro;
stari grad – razvaline domovanja konjiške go-
spode na Konjiški gori; obnovljen obrambni 
stolp in del obzidja gradu iz 12. stoletja;
Škalce – gričevnato območje z vinogradi, vinsko 
cesto in igriščem za golf tik nad mestom;
žička kartuzija – srednjeveški samostan iz leta 
1160 v slikoviti dolini sv. Janeza Krstnika neda-
leč od centra mesta; razstava žičkih rokopisov, 
zeliščni vrtovi in pripravki zeliščarstva Viva 
sana, otakarjeva peninska klet;
gastuž – najstarejše slovensko gostišče iz leta 
1467 tik ob žički kartuziji.

iZbrano in lJUdsKo
naj vas navduši imenitnost galerijskih ekspona-
tov in avtentičnost etnoloških zbirk:
Mestna galerija riemer – z zbirko slik znanih 
mojstrov od zgodnje renesanse do danes ter z
zbirko starinskega pohištva, ki vključuje tudi 
200 let star beli salon z gradu Miramare;
Muzejska zbirka vojaških predmetov avstroogr-
skega obdobja – zasebna zbirka muzealij, zlasti 
iz časa prve svetovne vojne;
Muzej gasilstva dravinjske doline – več kot 560 
predmetov, ki prikazujejo razvoj organiziranega 
požarnega varstva pod Pohorjem;
Muzejček Zrno – ob vinski cesti v Škalcah je v le-
seni hišici iz 17. stoletja zbirka starih pripomoč-
kov za predelavo klasja in žit, pekarskih naprav 
in orodja za peko kruha;
Hiša dediščine v Mlačah – bogata etnološka 
zbirka v vasi Mlače;
Pustova hiša – etnološka zbirka starega kmeč-
kega orodja in zbirka predmetov iz 2. svetovne 
vojne na bližnjem Tolstem vrhu.

Škalce

žička kartuzija

stari trg

ZeleNo: ŽIČKI GRoBelJNIK 

ob poti proti žički kartuziji je rastišče žič-
kega grobeljnika, endemita, ki v sloveniji 
uspeva le v kamnolomu v žičah in ponekod 
v njegovi okolici. Je redka in ogrožena ra-
stlinska podvrsta. rastišče je zaščiten na-
ravni spomenik. ne trgajte dragocene rastli-
ne. odnesite jo s seboj na posnetku svojega  
fotoaparata!

Mesto s tisočletno starotrško zasnovo je zgled prijaznosti in urejenosti. Po-
naša se z mnogimi priznanji najlepšega izletniškega mesta v sloveniji, na 
evropskem tekmovanju entente Florale pa se je z zlato medaljo postavilo ob 
bok najlepše urejenih evropskih mest. očarljivo mesto leži pod skrivnostno 
Konjiško goro in vinorodnimi griči Škalc v severovzhodni sloveniji.

IZleTI

Do GRIČev, DolIN, vASI 
sprehod po starem trgu, obisk Mestne 
galerije riemer in dvorca Trebnik, nato 
po vinski cesti do kleti Zlati grič, ene 
najmodernejših vinskih kleti v evropi, 
in naprej do okoliških vasi z mnogimi 
posebnostmi. obiščite:
Žiče – vasico, v kateri si lahko ogleda-
te prikaz izdelave izvirnih pletarskih 
izdelkov;
Mlače – vasico, v kateri si lahko ogle-
date prikaz izdelave izvirnih pletar-
skih izdelkov;
loče – vasica ponuja pohodniška do-
živetja po loško-zbelovski planinski 
poti, na kateri srečate vse vidnejše zna-
menitosti kraja.

PRIReDITve

MeSTo eTNo PRIReDITev
Mestno življenje utripa z ohranjeno 
tradicijo. Doživite:
Jurjevanje – tradicionalno prire-
ditev, ki se odvija konec aprila in 
oživlja zgodbo o vitezu Juriju, ki 
je mesto odrešil zmaja iz Konjiške 
gore;
Naznanitev trgatve – v začetku 
septembra je na Starem trgu po-
sebno naznanjanje trgatev v okoli-
ških vinogradih;
Martinovanje – novembrski tradi-
cionalni praznik slavi mlado vino.

Jurjevanje

TIC Slovenske Konjice
Stari trg 27, SI-3210 Slovenske Konjice

T: +386 (0)3 759 31 10
F: +386 (0)3 759 31 11
M: +386 (0)51 444 141
e: tic.konjice@siol.net

www.knjiznica-slovenskekonjice.si  
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SloveNSKe 
KoNJICe

Sl. Konjice – Ljubljana 100 km  
Sl. Konjice – Zreče 5 km 
Sl. Konjice – Maribor 36 km 
Sl. Konjice – Celje 27 km
Sl. Konjice – Koper 205 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

žički grobeljnik



ZAMoRC v GRBU 

Kaj počne zamorc v grbu? Uživa v hvaležnosti! Ko sta tod potovala zemljiški gospod 
Abraham in njegov zamorski služabnik, sta v temni hosti naletela na velikega medve-
da. Zamorc je medveda z lokom pokončal, gospodar pa mu je dejal: »Rešil si mi življe-
nje! Nagradil te bom tako, da bodo še pozni rodovi vedeli, kakšen junak si bil.« Dal ga 
je naslikati v grb mesta.

UTrinKi srednJega VeKa
Kamorkoli pogledate, v Škofji loki ugledate sre-
dnjeveško lepoto. oglejte si:
loški grad – nekdanji sedež glavarja loškega oze-
mlja je bil obnovljen po potresu leta 1511; v njem 
so zbirke loškega muzeja;
Kaščo – stavbo, namenjeno shranjevanju natu-
ralnih dajatev, ki je bila kot del obzidja zgrajena 
že pred potresom leta 1511; v njej so galerija, go-
stilna in vinoteka;
Kamniti ali Kapucinski most – več kot 600 let 
star most, ki je eden najstarejših spomenikov 
mostovne gradnje v evropi. na njem je kip sv. 
Janeza nepomuka z loškim grbom;
Homanovo hišo – meščanski dvorec v gotskem 
slogu z renesančnimi elementi je bil obnovljen v 
16. stoletju. danes se v njej nahaja prijetna sla-
ščičarna in kavarna;
Martinovo hišo – prizidano na mestno obzidje 
iz 14. stoletja, ki je v delu ob hiši še popolnoma 
ohranjeno;
stari rotovž – mestno hišo iz 16. stoletja, naj-
markantnejšo stavbo Mestnega trga; ima gotski 
portal, vežo in vrata ter renesančno arkadno 
dvorišče;
Marijino znamenje – baročno znamenje s kipi 
sv. roka, sv. antona in sv. Marije, ki ga je mesto 
postavilo leta 1751 v zahvalo za odvrnitev kuge 
in ognja.

PogleJTe bližJe
Za zidovi mogočnih srednjeveških zgradb so 
shranjene posebnosti iz preteklosti in umetnost 
sedanjosti:
loški muzej – z arheološko, zgodovinsko, kul-
turno-zgodovinsko, umetnostno, etnološko in 
prirodoslovno zbirko na loškem gradu; stare 
cehovske obrti oživljajo muzejske delavnice;
galerija ivana groharja – prostor v središču me-
sta za atraktivne ambientalne in večmedijske 
postavitve;
galerija Franceta Miheliča – v srednjeveški Ka-
šči je stalna razstava grafik, risb in slik slikarja 
in grafika Franceta Miheliča;
Knjižnica kapucinskega samostana – poleg dra-
gocenih inkunabul in verskih knjig hrani origi-
nalni rokopis najstarejšega ohranjenega dram-
skega besedila v slovenskem jeziku - Škofjeloški 
pasijon.
nacetova hiša v Puštalu – etnografski spomenik 
slovenske kmečke stavbne dediščine. 
Center domače in umetnostne obrti – razstavna 
galerija rokodelskih izdelkov, delovni prostor in 
središče prenosa rokodelskih znanj na mlajše 
generacije.

Kamniti ali Kapucinski most

ZeleNo: loKAlNA KUlINARIKA 

Tam, kjer ste, uživajte to, kar tam raste. 
Škofjeloške dobrote temeljijo na pridelkih iz 
narave. Škofjeloški kruhki vsebujejo med iz 
bližnjih čebelnjakov, odtisnjeni so v ročno re-
zljane modele. loška smojka, nekdaj postna 
jed, temelji na doma pridelani repi, nadevani 
s proseno kašo.

najbolje ohranjeno srednjeveško mesto s cehovskimi tradicijami in z zamor-
cem v grbu navdihuje z mnogimi zgodbami. Mesto pod Škofjeloškim gradom 
vsakih sedem let zaživi z živopisno pasijonsko procesijo, posebno uprizori-
tvijo Kristusovega trpljenja in vstajenja po najstarejšem dramskem besedilu 
v slovenščini. Mozaik prireditev in pristna škofjeloška kulinarika privablja-
ta v mesto radovedneže od blizu in daleč.

IZleTI

Do ZeleNIH RAZGleDov
Po sprehodu po mističnem mestu, ki 
navdušuje s srednjeveškimi hišami, 
skritimi kotički, arkadnimi dvorišči, z 
ogledi multivizijske predstave Škofje-
loškega pasijona, z razgledno potjo do 
gradu z muzejskimi delavnicami, lah-
ko pot nadaljujete v okolico.
Poljanska in Selška dolina – ob 
selški in Poljanski sori, ki se pri Škofji 
loki združita v reko soro, navdušujejo 
cvetoči travniki, prostrani gozdovi, ne-
okrnjena narava z mnogimi naravnimi 
in kulturnimi posebnostmi.
Škofjeloško hribovje – po hribov-
ju v bližini Škofje loke so urejene po-
hodniške in kolesarske poti različnih 
zahtevnosti. obiščite tudi kmetije s 
tradicijo, okrepčajte se pri gostoljubnih 
domačinih in si oglejte mojstrovine 
izpod spretnih rok gospodinj in gospo-
darjev.

PRIReDITve

v PRIČAKovANJU PASIJoNA 
Marca in aprila 2015 bo Škofja loka 
znova navduševala s Škofjeloškim 
pasijonom - PRoCeSSIo loCoPo-
lITANA iz leta 1721. Spektakular-
na predstava na ulicah mesta ima 
poseben kulturni, zgodovinski in 
religiozni pomen.
Medpasijonsko dogajanje – v po-
stnem in velikonočnem času Škofja 
loka vsako leto živi s pasijonskimi 
zgodbami.
Historial Škofja loka  – zadnji vi-
kend v juniju mesto prežemajo 
zgodbe srednjega veka.
oglasbena loka – junija mladi glas-
beniki muzicirajo na ulicah, trgih 
in v atriijih starega mestnega jedra.
Poletna loka – julijske in avgusto-
vske prireditve dajejo kulturni na-
dih toplim večerom.
Beli december – zadnji mesec v letu 
se vrstijo prireditve v praznično 
okrašenem mestu.
Smučanje po starem – januarja pri-
reditev na grajskem hribu prikazu-
je dediščino smučanja po starem.

srednjeveški festival

Turizem Škofja loka
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja loka

T: +386 (0)4 517 06 00
  +386 (0)51 427 827

e: info@skofja-loka.com
www.skofja-loka.com
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ŠKoFJA loKA

Škofja Loka – Ljubljana 22 km
Škofja Loka – Bled 38 km
Škofja Loka – Koper 125 km
Škofja Loka – Maribor 142 km
Škofja Loka – Letališče J.P. Ljubljana 18 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

Škofjeloški kruhki

loški grad

staro mestno jedro



oD ZMAJA PReGNANI 

Nekoč je obstajalo majhno kovaško naselje pod bližnjim gorskim prelazom. Stari pete-
lin tamkajšnjega kovača je nekega dne zletel proti gori, zakikirikal in znesel – jajce. Iz 
njega se je zvalil zmaj, ki je zrasel v ogromno pošast. Ko je poskočil, se je odtrgal plaz, 
ki je zasul naselje – in zmaja! Ljudje so se pognali v beg in se ustavili šele v kotlini ob 
vznožju gore. Kar tam so ostali – in nastal je Tržič.

ZaVaroVano MesTno Jedro
Tržič ima vrsto posebnosti, toda največja zna-
menitost je kar mestno jedro, ki je kot celota že
desetletja zavarovano kot kulturni in zgodovin-
ski spomenik. stavbe s srednjeveškim tlorisom
so po velikem požaru leta 1811 ohranile klasici-
stično oblikovano zaporedje pročelij, a so dobile
tudi posebne značilnosti. Znameniti so:
portali  – z rozetami, letnico, začetnicami hišne-
ga gospodarja in božjim očesom;
kovana železna polkna, okenske mreže in vrata 
– zapovedana oprema, ki bi preprečila širjenje 
ognja ob morebitnem novem požaru;
»firbec« okno – za pregled nad dogajanjem na uli-
ci, ne da bi bilo treba okno odpreti;
sušilne odprtine na strehah – za sušenje kož, 
platna, lanu in nogavic;
»opestniki« – obcestni kamni, ki so varovali fa-
sade pred tem, da bi se vanje zaletavali vozovi.
HiŠe na »PVaC'«
grad neuhaus: v stavbi na vzpetini nad mestom 
so v preteklosti vedno domovali tržiški oblastni-
ki, med drugim tudi slavni maršal radetzky.
devova hiša: rojstna hiša Janeza damascena 
deva, avtorja prvega slovenskega libreta belin 
in soustvarjalca Pisanic, prvega slovenskega po-
svetnega pesniškega almanaha.
Cerkev sv. andreja: tu je prvič v slovenščini za-
zvenela božična pesem sveta noč, ki jo je preve-
del takrat v Tržiču službujoči duhovnik Jakob 
aljaž.

od PradaVnine do sedanJosTi
V mestu blizu slovite dovžanove soteske s ka-
mninami iz starega zemeljskega veka vpogled
v različne čase območja omogočajo muzejske 
zbirke. obiščite:
Tržiški muzej – v nekdanji barvarni in usnjarni 
ohranja dediščino tržiškega rokodelstva in
predstavlja kulturno in etnografsko dediščino 
fužinarskega kraja;
Kurnikovo hišo – rojstno hišo ljudskega pesnika 
Vojteha Kurnika, meščansko-kmečko
stavbo iz 18. stoletja z izvirno opremo, črno ku-
hinjo in čevljarsko delavnico;

Planina Konjščica

Mallyjeva hiša

Šuštarska delavnica v Tržiškem muzeju

ZeleNo: Z NoRDIJSKo HoJo

skrb za naravo in okolje je tudi skrb zase! od-
krivajte lepote mesta in narave na naraven 
način. Poskusite z nordijsko hojo. V turistič-
no-promocijskem in informacijskem centru v 
centru mesta si lahko izposodite palice za ta 
način hoje, ki se ga v Tržiču lahko naučite s 
pomočjo izkušenega vodnika. V centru so za 
izposojo na voljo tudi kolesa.

Vode reke Tržiške bistrice in potoka Mošenik, ki se zlijejo v sotočje prav v 
Tržiču, so nekoč gnale naprave tega obrtniškega mesta v kotlini pod vrhovi
Karavank. Čez vodne rake se vijejo mostički, hiše mestnega jedra, opremlje-
ne s kovanimi vrati in polknicami, se stiskajo v ulicah brez reda. V mestu je
nekdaj živel maršal radetzky – prav tisti, čigar slavni marš ob novem letu 
igrajo dunajski filharmoniki.

IZleTI

vIŠJe IN NARAvI BlIŽJe
Tržič je prijazno izhodišče za potepe v 
planine in na vrhove Karavank in Ka-
mniških alp. iz mesta se lahko odpra-
vite v bližnjo Podljubeljsko ali lomsko 
dolino ter v dolino reke Tržiške bistri-
ce. življenje narave lahko na prav po-
seben način spoznate v znameniti so-
teski, ki je le 3 km oddaljena od centra 
Tržiča.
Dovžanova soteska – edinstveno 
nahajališče kamnin, starih do 300 mi-
lijonov let, je zavarovan naravni spo-
menik; reka, kamnite piramide, predor 
in ozka soteska kažejo ustvarjalno moč 
narave. Po soteski vodi geološka učna 
pot.

PRIReDITve

veSelJe oB SveTloBI.
Druženja v Tržiču so povezana s ča-
som, ko je v kotlini več sončne sve-
tlobe. Tradicionalne prireditve so:
Gregorjevo – 11. marca Tržičani 
po reki spuščajo posebne hišice z 
lučkami; običaj nekdanjih čevljar-
jev simbolizira veselje, da spomla-
di pri delu ne bo treba več upora-
bljati umetne luči;
Tržiške poletne prireditve – pet-
kovi in sobotni večeri v poletnih 
mesecih ponujajo predstave, kon-
certe in tematske dogodke;
Šuštarska nedelja – prvo septem-
brsko nedeljo je na tradicional-
nem sejmu več kot 300 stojnic in 
vrsta etnografskih, zabavnih in 
kulturnih dogodkov; okrepčajte se 
s šuštarskim kosilom in tržiškimi 
bržolami!

Šuštarska nedelja

TPIC Tržič
Trg svobode 18, SI-4290 Tržič

T: +386 (0)4 597 15 36
e: informacije@trzic.si

www.trzic.si
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TRŽIČ

Tržič – Kranj 18 km
Tržič – Ljubljana 50 km
Tržič – Bled 23 km
Tržič – letališče J.P. Ljubljana 26 km
Tržič – Celovec 39 km

Priporočeno javno prevozno sredstvo:

dovžanova soteska



4. dan – Piran
Prvi pogled na rojstno mesto slovitega 
violinista guiseppeja Tartinija je naj-
lepši z morja: z izleta z ladjo. a pravo 
slikovitost mesta za obzidjem s sed-
mimi mestnimi vrati in s številnimi 
cerkvami razkrivajo potepi po ozkih 
kamnitih ulicah in privlačnih trgih. 
blizu Pirana so tudi stare soline.

5. dan – Ptuj
Vinogradniške tradicije zaznamujejo 
tudi Ptuj, ki velja za najstarejše slo-
vensko mesto. V njem je tudi najstarej-
ša vinska klet v sloveniji. V kompleksu 
Ptujskega gradu, ene najpomembnej-
ših utrdb za obrambo pred Turki, so 
ohranjeni deli starodavnega obramb-
nega sistema.

6. dan – Maribor in Celje
Maribor, drugo največje slovensko 
mesto, se ob reki dravi ponaša s so-
dnim, Vodnim in židovskim stolpom, 
ki so bili del srednjeveškega obzidja. 
Med številnimi znamenitostmi je po-
seben pomnik preteklosti, stara trta 
na pročelju hiše v najstarejšem delu 

mesta. Mesto Celjskih knezov, ene naj-
pomembnejših rodbin v jugovzhodni 
evropi, privlači z znamenitostmi, kot 
so stari grad z izjemnim pogledom na 
mesto in okolico, stara grofija s Celj-
skim stropom – posebno iluzionistič-
no poslikavo in drugimi sledmi iz časa 
mogočne rodbine.

7. dan – ljubljana
Mesto, tedaj imenovano emona, je v 
rimskih časih varoval tudi do 8 metrov 
visok in 2,5 metra širok zid. njegove 
ostaline so ohranjene po načrtih Jože-
ta Plečnika, slovitega evropskega arhi-
tekta, s čigar deli je zaznamovana vsa 
ljubljana. obiščite muzeje in galerije, 
sprehodite se po živahnih rečnih na-
brežjih in mostovih in obiščite tržnico.

izberite svoj program! ____ 3736
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Vsako mesto je doživetje zase. Več mest na poti pa je zgodba, ki mestna doživetja preplete z novimi pogledi na pro-
stor in čas. Povežite pot po sloveniji po svoje ali pa izberite enega od treh programov, ki vodijo od kulturnih do na-
ravnih znamenitosti, od sodobne radoživosti do duhovne dediščine slovenije. Programe v sodelovanju z izbranimi 
agencijami ponuja Združenje zgodovinskih mest slovenije.

ohranjena srednjeveška mestna ob-
zidja, ki so nekoč zagotavljala varnost 
in preživetje, danes zbujajo domišlji-
jo z neštetimi zgodbami. Teden dni je 
komaj dovolj, da se preselite v najlepše 
utrinke preteklosti v sloveniji!   

1. dan – Radovljica in Bled
Za ostanki mestnega obzidja z edinim 
ohranjenim obrambnim jarkom v slo-
veniji v staro mestno jedro vodi grajski 
drevored. slikovitost mesta ustvarjajo 
posebne stavbe, kakršne so npr. Šiv-
čeva hiša, baročna graščina z muzeji, 
cerkev sv. Petra in mnoge druge. ogled 
romantičnih ruševin gradu
Kamen v begunjah, nato obisk gradu 
na skali nad jezerom na bledu.

2. dan – Kranj in Škofja loka
V Kranju, mestu na skalnem pomolu, 
doživite različnost časov od pradav-
nine z arheološkimi najdbami, do 8. 
stoletja, ko je mesto varovalo obzidje 
z obrambnimi stolpi, do 19. stoletja, 
ko je tu živel France Prešeren, najpo-
membnejši slovenski pesnik.
V Škofji loki odprite oči za gotske in 
renesančne posebnosti mesta, ki se je 
razvilo pod hribom, na katerem je že v 
12. stoletju mogočna obrambna utrdba 
varovala pomembno trgovsko pot.

3. dan – Koper
na drugem koncu slovenije, v obmorskem 
Kopru, so se zlasti pod vplivom beneča-
nov razvijale izjemne stavbne tradicije, 
ki jih kažejo Pretorska palača, loža, da 
Pontejev vodnjak in druge znamenitosti.

 oBZIDANA MeSTA  

Koper

radovljica

Celje

Ptuj

Piran

VroČe PoVeZaVe 

www.slovenia.info/lovebooking
www.slovenia.info/lovemap
www.slovenia.info/loveevents
www.slovenia.info/loveshop
www.slovenia.info/lovepublications

Kranj
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Mesta, v katerih so rokodelci srednje-
veških cehov svoje izdelke nekoč pro-
dajali na sejmih, še danes ohranjajo 
mojstrska izročila, stare jedi in glas-
bo minulih časov. V okolici sejemskih 
mest so pogosto vinogradi, na potepu 
po mestu in okolici pa se lahko ustavi-
te v značilnih gostilnah z domačo hra-
no in žlahtno pijačo.

1.dan – Tržič
Tržič je mesto, v katerem je bila ob koncu 
19. stoletja v vsaki drugi hiši čevljarska 
delavnica. izročila in tradicijo ohranja 
Šuštarska nedelja, ena najbolj obiskanih 
prireditev v tem delu slovenije.

2. dan – Radovljica, Kropa, 
Škofja loka, Kranj
Radovljica preseneča s posebnostmi 

slovenskega čebelarstva – v čebelar-
skem muzeju sredi mesta, v lectarski 
delavnici, ob posebnem čebelnjaku v 
bližnji breznici. Kropa je mesto žele-
zarstva in ročnega kovaštva. Kovaški 
muzej in druge znamenitosti ohranjajo 
pomembno tehniško dediščino slove-
nije. loški muzej ohranja spomine na 
posebnosti srednjeveških cehov v Ško-
fji loki: čevljarjev, lončarjev, kovačev, 

pekov, mesarjev, krojačev in mnogih 
drugih. obisk Kranja, ki oživlja sejem-
ske običaje in vabi s pestro kulturno in 
kulinarično ponudbo.

3. dan – Idrija
Idrija preseneča z dediščino drugega 
največjega rudnika živega srebra na 
svetu, čudovitimi idrijskimi čipkami in 
s posebno kulinariko. idrijski žlikrofi 
so evropsko zaščiteni!

4. dan – Piran, Sečovlje
Potep po Sečoveljskih solinah odkri-
va posebnosti življenja nekdanjih soli-
narjev, ki jih je mogoče podoživeti tudi 
ob posebnih tradicionalnih priredi-
tvah. sprehod po Piranu razkriva tudi 
ribiške tradicije mesta, ki ga varuje cer-
kev sv. Jurija. od cerkve se širi pogled 
na ves Piranski zaliv.

5. dan – Slovenske Konjice 
od morja čez samosvojo pokrajino 
Kras z značilnim kraškim pršutom in 
kraškim teranom proti vzhodu slove-
nije – do slovenskih Konjic, očarljivega 
mesta cvetja in vina. Posebna doživetja 
ponujajo griči v okolici z značilnimi zi-
danicami.

6. dan – Ptuj in Maribor
na Ptuju, mestu z lastnim vinogradom, 
doživetja ponuja najstarejša slovenska 
vinska klet. Posebnost mesta z lastnim 
vinogradom je tudi njegova tesna pove-
zanost z okoliškimi griči, s slovenski-
mi goricami in Halozami ter ohranja-
nje mnogih etnografskih tradicij. Tudi 
Maribor, mesto z najstarejšo trto na 
svetu, se ponaša z eno najstarejših in 
daleč naokoli največjih vinskih kleti. 
Mesto je neločljivo povezano s Pohor-
jem, ki ponuja življenje v naravi.

7. dan – ljubljana
V glavnem mestu slovenije obilo tra-
dicionalnih doživetij ponuja tržnica, 
ki jo je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. 
Tu lahko okusite raznotere slovenske 
specialitete. ob reki ljubljanici lahko 
naletite tudi na stojnice sodobnih ro-
kodelcev in umetnikov.

Plus dan - Prekmurje
Podaljšajte svoja mestna doživetja še 
z obiskom Prekmurja, regije na seve-
rovzhodu slovenije ob reki Muri. V de-
želi, kjer gnezdijo štorklje in se vrtijo 
stari mlini, lahko spoznate tradicije 
čisto posebnega lončarstva! 
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brdo pri Kranju

Tržiški muzej

idrijska čipka

 Po PoTI RoKoDelSKIH TRADICIJ  

slovenske konjice Koper



Značilnost slovenske krajine so števil-
ne cerkve na vzpetinah in v naseljih ter 
samostani različnih cerkvenih redov, 
ki hranijo bogato kulturno dediščino 
in okoli katerih se pletejo pravljice in 
legende. spoznajte sakralno dediščino 
slovenije.

1.dan – Novo mesto, Šentjernej, 
Pleterje
iz novega mesta, kjer so se frančiška-
ni nastanili že leta 1472, se po ogledu 
cerkve sv. lenarta in samostana z eno 
najstarejših knjižnic v sloveniji odpra-
vite do Šentjerneja, trga s samosvojimi 
tradicijami. V njegovi bližini je edini še 
delujoči kartuzijanski samostan Pleter-
je. Menihi tu pridelujejo odlično sadje, 
med, značilno viljamovko in prav poseb-
no pletersko vino.

2. dan – Kostanjevica na Krki, 
Jurklošter
V Kostanjevici, mestecu ob sanjavi reki 
Krki, je bil že v 13. stoletju cistercijanski 
samostan, ki je s prezidavami in obnova-
mi skozi stoletja postal največji baročni 
samostan v sloveniji. Med 2. svetovno 
vojno požgana stavba je kasneje dobi-

vala svoj novi sijaj. danes je tu odlična 
kiparska in slikarska galerija, ob samo-
stanu je mednarodna forma viva. 
V Jurkloštru, vasi nedaleč od Celja, je 
del obzidja nekdanjega kartuzijanskega 
samostana s cerkvijo sv. Mavricija in z 
obrambnim stolpom. Posebnost je ka-
mnit osmerostranski zvonik »jezdec« na 
lesenem ostrešju, ki je redkost v evrop-
skem merilu.

3. dan – Slovenske Konjice, Ptuj
V bližini slovenskih Konjic je v odma-
knjeni dolini sv. Janeza Krstnika slo-
vita žička kartuzija, ustanovljena že 
leta 1160. ob obnovljenih ostalinah je 
gastuž, najstarejša gostilna v sloveniji, 
kartuzija pa se ponaša tudi z zeliščno 
lekarno in otokarjevo peninsko kletjo. 
od tod ni daleč do Ptuja s prvim mino-
ritskim samostanom na slovenskem. 
Zgradba iz 13. stoletja je v naslednjih 
stoletjih dobila baročni izgled. Poseb-
nost samostana je bogata knjižnica.

Maribor

ljubljana

bled

4. dan – Ivančna Gorica, Stična
obisk ivančne gorice s cistercijanskim sa-
mostanom stična. V samostanu, ki slovi 
po zeliščarskih tradicijah, je verski muzej. 

5. dan – Hrastovlje, Piran
V istrski vasici Hrastovlje je za taborskim 
obzidjem iz 15. in 16. stoletja srednjeve-
ška romanska cerkvica s slovito poslika-
vo, nastalo okoli leta 1490. najbolj znana 
slovenska freska Mrtvaški ples prikazuje 
ples pred grobom z okostnjaki. 
V slikovitem obmorskem Piranu je 
minoritski samostan z znamenitim 
križnim hodnikom in pinakoteko. sa-

mostan iz leta 1301 je bil kasneje baro-
kiziran, križni hodnik je bil dodan v 18. 
stoletju. Poleti so tu številne prireditve.

6. dan – Radovljica, Brezje, 
Škofja loka
blizu radovljice je v vasi brezje osre-
dnje slovensko romarsko središče. V 
baziliki sv. Vida je slovita podoba Ma-
rije Pomagaj, ki jo je naslikal leopold 
layer. s podobo povezujejo čudežna 
ozdravljenja. V bližini je frančiškanski 
samostan. brezjanske nune prirejajo 
tečaje kuhanja značilnih slovenskih 
jedi. V Škofji  loki obiščite kapucinski 

samostan z bogato samostansko knji-
žnico, ki hrani najstarejše ohranjeno 
slovensko dramsko besedilo Škofjelo-
ški pasijon iz leta 1721.

7. dan – ljubljana
V ljubljani je edinstveno prizorošče 
za dogodke v najstarejšem samostanu 
na območju mesta – v Križankah. sa-
mostan nemškega viteškega reda je bil 
prenovljen po načrtih Jožeta Plečnika. 
Posebne pozornosti je vredna tudi ur-
šulinska cerkev svete trojice, ki velja za 
najlepšo baročno stavbo v slovenskem 
glavnem mestu.

SKRIvNoSTNA MoČ TIŠINe
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idrijaŠkofja loka



Oživljene 
zgodbe preteklosti

Mojstrovine, ki so se ohranile tisočletja. Žive zgodbe, ki jih je zapisal čas.  
Bogata dediščina, ki krasi Slovenijo. Vse to so ustvarili naši predniki. Naša 
naloga je, da njihovih izpovedi ne zabriše prah. V sodelovanju enako mi-
slečih je nastalo Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki si vsestran-
sko prizadeva za ohranjanje kulturnih spomenikov pri nas. S skupnimi 
močmi osveščamo, izobražujemo, izmenjujemo izkušnje, pridobivamo 
sredstva in sodelujemo v prenovah starih mestnih jeder. Vse to z enim 
ciljem - ohraniti tisto, kar daje naši deželi dušo.    

Idrija / Koper / Kranj / Novo mesto / Piran / Ptuj / Radovljica / 
Slovenske Konjice / Škofja Loka / Tržič

Slovenija
Zgodovinska mesta, najlepša potovanja skozi čas

informacije in rezervacije:
Kompas d.d., Pražakova 4, SI-1514 Ljubljana

T: 01 2006 321 | e: sales@kompas.si

KoMPaS d.d. - pooblaščena potovalna agencija za zgodovinska  

mesta Slovenije (posamezniki in skupine)

www.kompas-online.net

oglas NAJPOT A5 SLO.indd   1 9/30/11   10:22 AM

+386 1 36 91 010
booking@adria.si

+386 4 25 94 245 
adr.prodaja@adria.si

Z Vami si želimo proslaviti naš 50-ti rojstni dan.
Poletimo skupaj v najlepša evropska mesta...

PROSLAVITE 
Z NAMI!

www.adria.si



 mestno jedro
 bližnja okolica
 muzej oz. galerija
 prenočišče
 restavracija, gostilna

 bar
 izdelki domače obrti
 urejeno za invalide
 zdravilišče
 mladinsko prenočišče
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legenda ponudbe

so polne spominov, dvorišča šepetaje 
pripovedujejo skoraj pozabljene zgodbe, 
trgi nam pred oči slikajo doživetja pre-
teklosti. nešteto korakov je že  odmeva-
lo med temi hišami, na tisoče človeških 
usod se je zvrstilo za njihovimi okni, to-
liko nog prestopilo njihove pragove! ne 
moremo si kaj, da ne bi ostrmeli nad bo-
gato zgodovino teh častitljivih očakov. 
Še očarljivejše pa je spoznanje, da zgo-
dovinska mesta živijo. starodavne stav-
be so slikovita kulisa večne mladosti, 

nikoli končanega življenjskega živžava, 
vrveža vedno novih generacij. Prav tu 
se dogaja sedanjost, tu nastaja kulturno 
bogastvo, ki obljublja lepo prihodnost. 
Popotnika tu čakajo nešteta presene-
čenja kulturne zgodovine, pestrost 
kulturnih prireditev v mestnih jedrih, 
doživetje kulture bivanja ter razkošje 
nakupov, udobnosti in kulinaričnih do-
živetij. Vzemite si čas in okusite večnost 
časa in raznolikost prostorov! 

Vsako mesto je doživetje zase. Več mest na poti pa je zgodba, ki mestna doživetja preplete z novimi pogledi na prostor
in čas. Povežite pot po sloveniji po svoje, ustavite se v katerem od zgodovinskih mest in odkrijte lepoto kulturnih in 
naravnih znamenitosti ter doživite radost kulture bivanja, pestrost kulturnih prireditev ter številna in raznolika
kulinarična doživetja. slovenska zgodovinska mesta bodo odprtih rok sprejela Vaše odprte oči.

oBIlICA PoNUDBe

Ko vstopite v slovenijo, Vam je na do-
segu roke vse, kar premore stara celina. 
Tu se zasnežene strmine poljubljajo s 
sočno morsko obalo, radoživi vinogra-
di mežikajo spokojni naravi, stoletne 
etnografske posebnosti se spogledujejo 
z izzivi sodobnega urbanega življenja. 
Tu preteklost podaja roko prihodnosti. 
nikjer se tako dobro ne zavemo časa kot 
v zgodovinskim mestih. njihove ulice 

Stari grad Celje 
TIC Stari grad,  
Cesta na grad 78, 3000 Celje
 T: 03 5443 690,  
E: stari.grad@celje.si
www.grad-celje.com

CelJe
Stari grad Celje je največji srednjeveški grad v Sloveniji in 
nas spominja na najslavnejše obdobje vladanja celjskih 
knezov, spomini in legende pa za mogočnim srednjeve-
škim obzidjem živijo še danes, najmočneje od maja do 
oktobra, ko na gradu vsak vikend poteka animacija Živa 
zgodovina, ki z nekajdnevno srednjeveško prireditvijo 
vrhunec doživi konec avgusta.  

Pokrajinski muzej Celje 
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje
T: 03 4280 950, E: info@pokmuz-ce.si
www.pokmuz-ce.si

Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova 17, 3000 Celje
T :03 428 64 10, E: info@mnzc.si 
www.muzej-nz-ce.si

Zavod Celeia Celje - Center sodobnih 
umetnosti , Galerija  sodobne, umetnosti, 
Likovni salon, Galerija erotike – Račka
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje 
T: 03 42 65 156 , E: galerija.celje@siol.net , 
www.celeia.info         

Slovensko ljudsko gledališče Celje  
Gledališki trg 5, 3000 Celje, T: 03 42 64 200,  
E: tajnistvo@slg-ce.si

Poletje v knežjem mestu
Zavod Celeia Celje, 
Krekov trg 3, 3000 Celje
T: 03 428 79 36, 
E: tic@celje.si
www.celeia.info

Od junija do avgusta poteka v mestu tradicionalna 
kulturna prireditev, na kateri se zvrsti na stotine glas-
benih, scenskih, plesnih, likovnih in filmskih dogodkov. 
Vsi mestni kotički, Mestna plaža  ob nabrežju Savinje in 
čudovito prizorišče Starega gradu s koncerti priznanih 
glasbenikov in prireditvami za vse generacije vdahnejo 
čar mestu in mu prinesejo živahnost v poletno lenobne 
ulice. 

Pravljično Celje                                                                                                                      
Zavod Celeia Celje, 
Krekov trg 3, 3000 Celje 
T: 03 428 79 36, 
E: tic@celje.si, 
www.celeia.info

Praznično okrašeno mesto v decembru obiščejo vilinska 
bitja, škrati in otroški junaki, ki vabijo na obisk v Pra-
vljično deželo. Na odru se zvrstijo številni koncerti, ulice 
pa so polne živahnega utripa božično-novoletnega sejma.

  k u lt u r n a  d e d i š č i n a

  k u lt u r n e  p r i r e d i t v e

  k u lt u r a  b i va n j a

La storia Celje
Delikatesa d.o.o. 
Glavni trg 12, 3000 Celje
T: 040 16 86 56, 
E: lastoria.ce@gmail.com

V hiši v srcu Celja, v kateri se je že od nekdaj dobro jedlo, je 
danes gostilnica La Storia. Kulinariko razvija na sodoben 
način – vsak dan domači ravioli, njoki iz pirine moke, 
pite, narejene po starih receptih naših babic so samo 
del njihovih hišnih specialitet. Zavzemajo se za čim bolj 
zdrav način življenja, zato večino zelenjave in zelišč kar 
sami pridelajo na vrtu. 
V poletnih mesecih se lahko na njihovem zeliščnem vrtu 
prijetno ohladite in si oddahnete od mestnega vrveža.



CelJe

Čokoladni butik Celje, 
Čokoladni butik  Stari grad
Vodnikova 11, 3000 Celje
T/F: 03 544 36 35
E: info@vila-magnus.si
www.vila-magnus.si

Celostna podoba Čokoladnega butika Celje  odraža 
posrečeno harmonijo skladnosti  vonjav, okusov in oblik. 
V bogati ponudbi domačih ročno izdelanih izdelkov 
zlasti izstopajo praline, grioti, ganašeji, trufli, čokoladne 
tablice, karamelizirano in kandirano sadje, krokanti in 
votle figurice – tako oblikovanje kot vsebnost čokoladni 
izdelkov, razstavljenih v steklenih vitrinah v butiku, sta 
na evropski ravni. V Starem gradu nad Celjem, v t. i. Bar-
barinem kotičku, zavzemajo čokoladni izdelki Sladkosti 
iz Olimja posebno mesto. 

  k u lt u r a  b i va n j a

Hotel Evropa**** 
Krekov trg 4, 3000 Celje
T: 03 426 90 00, F: 03 426 96 20,  
E: info@hotel-evropa.si, 
www.hotel-evropa.si

Mestni hotel v samem centru knežjega mesta s svojo 
modernostjo privablja tako poslovne kot tudi počitni-
ške goste. Hotel ponuja 61 sodobno opremljenih sob in 
luksuzni apartma. V hotelu se nahaja restavracija za 
vse priložnosti, ki s svojo drugačnostjo in prefinjenostjo 
svoje goste razvaja s pestrostjo izbranih okusov. Mestna 
kavarna vsem obiskovalcem že desetletja nudi vedno 
le najboljše – pregrešno dobrim sladicam se preprosto 
ne morete upreti!  V neposredni bližini hotela se nahaja 
priljubljena Pizzerija in špagetarija Koper, ki s svojo 
domačnostjo privablja številne goste – ti se lahko poleti 
sprostijo v senci košatih dreves na njihovem vrtu. 

Celjska koča, hotel *** 
Pečovnik 31, 3000 Celje
T: 0590 70 400, 041 718 274 
E: info@celjska-koca.si, 
www.celjska-koca.si

Hotel Celjska koča je novejši hotel (2006), 10 km oddaljen 
od Celja. Ponudba hotela je prilagojena tako družinam 
kot posameznikom, ki si želijo aktivne počitnice. Pozimi 
lahko tukaj smučate na smučišču na Celjski koči, ki je 
bilo že osemkrat zapored proglašeno za najboljše manjše 
družinsko smučišče. Poleti pa se lahko posvetite adrena-
linskim užitkom: poletno sankališče - bobkart, otroška 
drča, plezalna stena in EkoSmrkolandija – ograjen 
igralni park za najmlajše, horoskopska pot,  gobarska in 
gozdarska učna pot. Igralni kotiček je tudi v restavraciji.  
V restavraciji nudimo domače jedi in menije za najmlajše 
obiskovalce.

MCC Hostel
Zavod Celjski mladinski center  
Mariborska cesta 2, 3000 Celje
T: 03 490 87 40, 040 862 009, 
E: info@mc-celje.si
www.mc-celje.si

MCC HOSTEL se nahaja v samem središču Celje, v nepo-
sredni bližini centralne železniške in avtobusne postaje 
in je odlično izhodišče za odkrivanje mesta. Mladinski 
hotel z odličnim izkoristkom naravnih virov in ekološko 
naravnanostjo sledi izročilom kulturne dediščine Celja, 
kar ponazarja enajst tematsko opremljenih sob. Za večje 
skupine in popotnike imamo urejene 4 večposteljne sobe, 
za tiste bolj zahtevne pa smo uredili 7 tematskih dvopo-
steljnih in enoposteljnih sob.

Špital za prjatle
PJT gostinstvo in turizem d.o.o.
Slomškov trg 5, 3000 Celje
T:  05901 67 60, 
E: spital.celje@gmail.com

V starem mestnem jedru pri Vodnem stolpu in mestnem 
obzidju je v 15. stoletju knez Friderik III dovolil meščanom 
postaviti Špital, ki so mu v 16. stoletju dozidali še kape-
lico sv. Elizabete. Danes je v obnovljeni stavbi gostilnica 
Špital za prjatle. Tu lahko v prijetnem ambientu ob dobri 
kavi prelistate dnevno časopisje ali brezplačno pobrskate 
po internetu, poleti pa posedite na vrtu v senci mogočnih 
dreves. Tu je tudi eno izmed prizorišč poletnih prireditev, 
ki potekajo od maja pa vse tja do septembra.
 

Mestni muzej Idrija
Prelovčeva 9, 5280 Idrija, 
T: 05 372 66 00
E: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si
www.muzej-idrija-cerkno.si

idriJa
Mestni muzej Idrija s sedežem na gradu Gewerkenegg 
v Idriji je bil leta 1997 razglašen za najboljši evropski 
muzej industrijske in tehniške dediščine leta 1997.  
Na ogled sta stalna razstava o petstoletni zgodovini 
rudnika živega srebra in mesta Idrije ter z Valvasorjevim 
priznanjem nagrajena stalnoa razstava klekljanih idrij-
skih čipk. Muzej skrbi še za številne spomenike kulturne 
in tehniške dediščine na Idrijskem in Cerkljanskem.

Antonijev rov, 
Muzej živega srebra
Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija
T: 05 377 11 42, 
E: antonijev.rov@volja.net
www.rzs-idrija.si

Nepozabno doživetje v Idriji predstavlja obisk enega 
največjih živosrebrovih rudnikov na svetu. Vhod v Anto-
nijev rov je skozi imenitno zgradbo, imenovano Šelštev, 
kjer si ob prihodu obiskovalci ogledajo videozgodbo o 
nastanku idrijskega rudišča, razvoju rudnika skozi sto-
letja ter začutijo samosvoje življenje idrijskega rudarja 
in njegove družine.

Mednarodni center idrijske čipke
Prelovčeva 2, 5280 Idrija
T: 05 374 39 16, 
E: ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si

V Mednarodnem centru idrijske čipke si je mogoče ogle-
dati del potujoče razstave idrijskih čipk, ki je svojo pot 
po Sloveniji in tujini začela leta 2004. Čipke so sklekljale 
članice Društva klekljaric idrijske čipke. Na razstavi 
je prikazan razvoj čipk od starejših, tradicionalnih pa 
vse do novejših čipk. Poleg teh si je možno ogledati 
še priložnostne izdelke, ki nastajajo skozi razvojno-
-raziskovalno delo v sodelovanju s študentkami NTF 
Univerze v Ljubljani.

Festival idrijske čipke                                                                                                                      
Občina Idrija, 
Mestni trg 1, 5280 Idrija
T: 05 3734 500, 
E: obcina.idrija@idrija.si
www.idrija.si 

Festival je mednarodna etnološka, gospodarska, 
kulturna, izobraževalna in zabavna prireditev v Idriji 
in je nekakšen  uvod v poletne dni. Mesto v tem času 
obiščejo vsi, ki jih idrijska čipka vedno znova navdušuje. 
Festivalski dogodki se odvijajo na različnih lokacijah 
v Idriji.

  k u lt u r n a  d e d i š č i n a

  k u lt u r n e  p r i r e d i t v e

  k u lt u r a  b i va n j a

Pizzerija in bar Rondel 
Kajuhova 6, 5280 Idrija
T: 040/593 442, 
E: samo.pelhan@siol.net

Pizzerija in bar Rondel se nahajata v prijetnem prostoru
grajskega stolpa idrijskega gradu Gewerkenegg. Iz spo-
dnjega bara nas v zgornje nadstropje pizzerije popelje 
pravljica, ki jo je na stenah izklesal priznani umetnik 
Rudi Skočir, postrežejo pa z izvrstnimi pizzami in 
idrijskimi žlikrofi s skoraj pravljičnimi omakami. Poleg 
postrežejo izvrstna slovenska vina. Ko se vreme otopli se 
odpre lepa terasa s pogledom na Idrijo.



idriJa

Studio Koder    
Mestni trg 16, 5280 Idrija
T: 05 372 23 03, F: 05 377 13 59,  
E: info@idrija-lace.si
www.idrija-lace.si

Izdelujemo in oblikujemo ročno klekljano idrijsko 
čipko in z njo povezane tekstilije za notranjo opremo 
in poslovna darila. V prodajni galeriji lahko izbirate 
med  tradicionalno in sodobno idrijsko čipko modne 
oblikovalke Tine Koder.  

  k u lt u r a  b i va n j a

TIC Idrija
Vodnikova 3 (pri avtobusni postaji)
T: 05 37 43 916, E: ticidrija@icra.si
www.idrija-turizem.si

Vabljeni v skrivnostni svet podzemnih rovov, divjih 
voda in edinstvenih umetnin Idrijskega!
TIC Idrija je vaš turistični vodič po Idriji in okolici. Nudi 
vam informacije o znamenitostih, lokalnih prireditvah, 
aktivnem preživljanju prostega časa, prenočiščih, 
gostilnah, idrijskih čipkah.

Gostilna pri Škafarju Bela d.o.o.
Ulica sv. Barbare 9, 5280 Idrija
T: 05 377 38 40, 
F: 05 377 32 40,  
E: info@skafar.si
www.skafar.si

Gostilna s prenočišči se nahaja v starem mestnem jedru, 
v lepo obnovljeni značilni stavbi idrijske arhitekture. 
Postrežemo vam z vedno svežimi jedmi. Ročno izdelane 
idrijske žlikrofe, smukavc in bakalco. Poleg tega nudimo 
še jedi po naročilu, malice in pizze iz krušne peči.

Hotel  Jožef
Vojkova 9A, 5280 Idrija
T: 08 2004 250, E: info@hotel-jozef.si
www.hotel-jozef.si

Hotel Jožef nudi 11 moderno opremljenih dvoposteljnih 
sob in dvoposteljni hotelski apartma. V Restavraciji Ho-
tela Jožef lahko izbirate med raznolikostjo mesnih,ribjih 
in lokalnih jedi dopolnjenih z okusi vin iz vinoteke Jožef.

Hotel Kendov dvorec
Na griču 2, 5281 Spodnja Idrija
T: 05 37 25 100, 
F: 05 37 56 475,  
E: info@kendov-dvorec.com
www.kendov-dvorec.com

Mogočno poslopje nekdanje Kendove domačije je 
danes obnovljeno in oživljeno v duhu minulih časov. Z 
največjim ponosom in spoštovanjem predstavljamo in 
ohranjamo bogato tradicijo svojega domačega okolja. 
V prostorih dvorca se razkošje in eleganca ujemata z 
domačnostjo, prijaznost osebja pa ustvarja sproščeno 
vzdušje. Gosta navdaja občutek, da je resnično dobrodo-
šel, saj je deležen gostoljubja, miru in domače topline. 
V letu 2000 je bil Kendov dvorec sprejet v prestižno 
združenje gradov in dvorcev Relais & Chateaux.

Pokrajinski muzej Koper
T: 05 66 33 570, F: 05 66 33 571
E: info@pokrajinskimuzej-koper.si 
www.pokrajinskimuzej-koper.si

KoPer
Koprski muzej splošnega tipa domuje v baročni palači 
Belgramoni Tacco v bližini osrednjega mestnega trga. 
Del palače sta še lapidarij in muzejski vrt. V beneški 
gotski stavbi na robu historičnega jedra pa je na ogled 
etnološka razstava.

Obalne galerije Piran -  
Galerija Loža  Koper
Titov trg 1, 6000 Koper
T: 05 62 74 171
www.obalne-galerije.si

Galerija Loža se nahaja v prvem nadstropju mestne lože. 
Stavba, grajena v značilno beneškem gotskem slogu iz 
15. stoletja, stoji na glavnem trgu starega mestnega 
jedra, nasproti Pretorske palače.

Gastronomski zakladi Istre
TIC Koper, Titov trg 3, 6000 Koper
T: 05 6646 403, 
F: 05 6646 406, 
E: tic@koper.si
www.zakladi-istre.si

Kažipot gastronomskih prireditev in menijev, ki v 
izbranih restavracijah Slovenske Istre prevzamejo vlogo 
zastavonoše okusov kulinarične tradicije Istre, v slast 
razvajenim jedcem in v užitek ljubiteljem gastronom-
skih posebnosti.

Sladka Istra 
Festival sladic Slovenije in sveta
TIC Koper, Titov trg 3, 6000 Koper
T: 05 6646 403, 
F: 05 6646 406, 
E: tic@koper.si
www.sladka-istra.si

Na svojih sladkih poteh po koprskih ulicah in trgih 
v starem mestnem jedru lahko na sladkih stojnicah 
spoznavate pestro ponudbo slaščic, okušate in kupite 
številne sladice, sladke napitke ter druge sladke izdelke 
iz Slovenske Istre, drugih območij Slovenije in tudi iz 
tujine.

  k u lt u r n a  d e d i š č i n a

  k u lt u r n e  p r i r e d i t v e

  k u lt u r a  b i va n j a

Restavracija Skipper
Kopališka ulica 3, 6000 Koper
T: 05 626 18 10, 
E: emil.horvat@siol.net
www.skipper-koper.com 

Restavracija se nahaja v koprski marini, kjer lahko ob 
romantičnem sončnem zahodu in pogledu na zasidrane 
jadrnice zajadramo odličnim okusom naproti.



KoPer

Knjigarna Libris, Antikvariat 
Libris
Knjigarna Libris
Prešernov trg 9, 6000 Koper, 
T: +386 (0) 5 62 78 630
Antikvariat Libris
Repičeva 3, 6000 Koper,
 T: +386 (0) 5 62 60 247
E: info@libris.si , www.libris.si

Knjigarna Libris je pomembno kulturno zbirališče vseh, 
ki imajo radi pisano besedo. V prostorih knjigarne so se 
v vseh letih zvrstila številna srečanja s slovenskimi, pa 
tudi tujimi književniki. Knjigarna Libris ni običajna 
prodajalna knjig, je nekaj več, kar dokazujejo tudi 
najvišja državna priznanja s področja knjigotrštva. 
Leta 2000 je v okviru podjetja Libris začel delovati še 
antikvariat – prodajalna rabljenih knjig. V prostorih  
antikvariata, se odvijajo prireditve, saj je zasnovan 
tako, da se lahko hitro spremeni v prireditveni prostor.

  k u lt u r a  b i va n j a

STA Travel Cafe Koper
Prešernov trg 2, 6000 Koper
T: +386 (0) 5 72 15 820
E: info@sta-koper.com
www.sta-lj.com/sta/sta-travel-cafe-
koper 
   

STA Travel Cafe Koper na zgodovinskem Prešernovem 
trgu v središču Kopra razveseljuje svetovne popotnike 
in lokalne avanturiste s cyber kavarno in mini galerijo 
z mednarodnim pridihom. Mladi ga poznajo predvsem 
po posebni ponudbi individualnih potovanj, letalskih 
vozovnic ter študentskem delu in praksi v tujini. Vsi pa 
so dobro seznanjeni tudi s programom potopisnih preda-
vanj, ki so lahko prijetna popestritev ob odlični kavi.

Mestni stolp
RR & CO, d. o. o.
PE Koper, Kidričeva ulica 46,
6000 Koper
T: 041 717 662

Koprski zvonik oz. mestni stolp, ki je bil nekoč roman-
ski utrdbeni objekt, od 15. stoletja dalje pa opravlja le 
funkcijo zvonika, je izjemno lepa in atraktivna razgledna 
točka, do katere nas pripeljejo 204 stopnice. Celotna 
višina stolpa dosega višino 54 metrov, na višini 43 metrov 
pa lahko občudujemo razgled na staro mestno jedro ter 
celotno daljno okolico Kopra. 

Kavarna Loggia Koper
Titov trg 1, 6000 Koper
T: 05 673 26 89, 
F: 05 673 26 90

Kavarna Loggia ima vse, kar pritiče pravi mestni kavar-
ni. Za začetek dneva si gostje lahko privoščijo kavo za 
jutranje prebujanje ali lažji zajtrk. Za bolj sladkosnede 
je na voljo pestra paleta tortic, bolj znanih kot cupcakes, 
vsi ljubitelji dobre kapljice pa lahko uživajo v pestrem 
izboru domačih in tujih vin ter žganih pijač. 
Iz terase kavarne Loggia lahko uživamo v pogledu na 
Pretorsko palačo in cerkev, ki skupaj zaokrožata najlep-
ši mestni trg na nekdanjem beneškem ozemlju.

Čokoladnica Da Ponte
Župančičeva 38, 6000 Koper
T: 041 504 863
E: info@cokoladnicadaponte.si
www.cokoladnicadaponte.si 

Prva domača čokoladnica v Kopru je ime dobila po 
Dapontejevem vodnjaku, ki se nahaja v bližini. V 
čokoladnici imajo majhno delavnico in lično prodajal-
no lastnih čokoladnih izdelkov – ponujajo kar preko 
dvajset vrst čokoladnih pralin, med katerimi izstopajo 
čokolatini iz bele, mlečne ali črne čokolade, polnjeni z 
borovničevo, pistacijino, jagodno kremo s šampanjcem 
in z vrsto drugih zanimivih in okusnih polnil. V izboru 
imajo tudi čokolado z okusom sivke. Posebna poslastica 
so čokolade s sivko, temne čokolade s solnim cvetom, 
oljčnim oljem in pinjolami. Ob čokoladi ponujajo tudi 
izbrane vrste čaja in kave lastne blagovne znamke.

Gorenjski muzej
Savska cesta 34, 4000 Kranj
T: 04 201 39 50
E: info@gorenjski-muzej.si
www.gorenjski-muzej.si

KranJ
V Kranju vas vabimo v Prešernov spominski muzej, ki je 
opremljen z originalnim pohištvom slavnega pesnika, 
v Mestno hišo, kjer se sprehodite skozi tisočletja 
zgodovine pokrajine ter si ogledate najlepše izdelke 
ljudske umetnosti. V Galeriji Prešernovih nagrajencev 
za likovno umetnost  so na ogled dela nagrajencev.

Rovi pod starim Kranjem
Zavod za turizem Kranj, 
TIC Kranjska hiša
Glavni trg 2, 4000 Kranj
T: 04 238 04 50
E: tic@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si

V 1300 metrov dolgih rovih lahko občudujete kapnike in
jamske živali. Oglejte si tudi razstavo, ki predstavlja 
kranjsko podzemlje in rove pod starim Kranjem, ter raz-
stavo mineralov in fosilov ter simulacijo zaklonišča in 
letalskega napada. Celo leto se v rovih odvijajo različni 
dogodki.
 

Jazz kamp Kranj
Gramus d. o. o.
Cankarjeva ulica 14, 4000 Kranj
T: 041 762 811, 04 2011 229
E: info@gramus.si
www.gramus.si
www.jazzkamp.blogspot.com

Gramus d. o. o. je podjetje, ki se ukvarja s prodajo glas-
benih instrumentov, posredovanjem pri nastopu glas-
benikov, glavno dejavnost pa predstavlja organizacija 
prireditve Jazz kamp Kranj, ki v letošnjem letu doživlja 
že svojo osmo izvedbo. Od 2004 se je v okviru glasbenih 
delavnic in festivala zvrstilo veliko domačih in tujih 
profesorjev in glasbenikov.

Kranfest
Zavod za turizem Kranj, 
TIC Kranjska hiša
Glavni trg 2, 4000 Kranj
T: 04 238 04 50
E: tic@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si

Zadnji vikend v juliju se v Kranju odvija Kranfest s 
Kranjsko nočjo, najbolj množična poletna prireditev 
na Gorenjskem, ki privablja obiskovalce že 29 let. Na 
več kot desetih prizoriščih ponuja glasbene ter športne 
dogodke, gledališke predstave in animacijski program - 
na vsakem koraku, za obiskovalce vseh generacij.

  k u lt u r n a  d e d i š č i n a
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JGZ Brdo, 
Protokolarne storitve RS  
Predoslje 39, 4000 Kranj
T: 04 260 10 00
E: brdo.recp@gov.si
www.brdo.si

Najvišja protokolarna srečanja država Slovenija gosti 
v naravi – na posestvu Brdo, ki navdušuje z grajsko 
preteklostjo, s prizorišči svetovno in evropsko odmevnih 
srečanj, s kongresnim centrom, s hotelom, z odlično kuli-
nariko, z vrsto možnosti za drugačen oddih na posestvu 
z golf vadbiščem, s konjeniškim centrom, z možnostmi 
za ribolov… Brdo je tako blizu glavnega mesta in letali-
šča, pa hkrati tako umaknjeno v svoj naravni mir! 



Gostilna Kot
Maistrov trg 4, 4000 Kranj
T: 04 202 61 05
E: gostilna.kot@gmail.com

Restavracija in kavarna Brioni
Koroška cesta 10, 4000 Kranj
T: 04/ 201 07 50,
 E: brioni@siol.com

Zavod za turizem Kranj
TIC Kranjska hiša
Glavni trg 2, 4000 Kranj
T: 04 238 04 50, 
E: tic@tourism-kranj.si
www.tourism-kranj.si

Kavarna Carniola / Rendez Vous
Kavarna – slaščičarna
Gregorčičeva ulica 2, 4000 Kranj
T: 04 202 51 56
T: 031/041 631 501
E:  rendez.vous@siol.net

Ob potepanju po mestnem jedru se oglasite v kavarni 
in slaščičarni Carniola, da se malo posladkate in 
okrepčate. Ob dobri kavici, izvrstnih domačih slaščicah 
in sladoledu pa prelistajte dnevno časopisje in revije. 
Domača proizvodnja nam omogoča, da vaša domišljija 
pri nas nima meja. Torte pa naročilu za poroke in večja 
slavja vam dostavimo brezplačno.

V bistroju in kavarni lahko, v vrvežu vsakdana, uživate 
v tortah po starih receptih, v toplejših mesecih se na 
letnem vrtu topijo domači sladoledi. V restavraciji lahko 
v miru pošljete brbončice na pašo, najkakovostnejše 
sestavine so namreč skrbno zložene v izjemne jedi, vr-
hunska vina pa kar kličejo po grlu. V lounge baru lahko 
sprostite misli in ob zvokih prijetne glasbe zajadrate v 
nov dan.

Gostilna Kot se nahaja na Maistrovem trgu v starem 
delu mestnega jedra. Z več desetletno tradicijo pri-
pravljamo domače jedi in jedi po naročilu. V ponudbi 
domačih jedi so najbolj priljubljena domača klobasa v 
zaseki, kranjska klobasa, štruklji in žganci, med jedmi 
po naročilu pa kranjski zrezek in ajdova kaša z jurčki. 
Pripravljamo svečana kosila, večerje, poroke in obletni-
ce. V gostilni imamo dve gostinski sobi.  Vsaka od njiju 
lahko sprejme do 40 oseb.

V Kranjski hiši, ki jo upravlja Zavod za turizem Kranj, 
je TIC, trgovina s spominki in galerija. Turistom, obisko-
valcem ter prebivalcem mesta poleg brezplačne e-točke 
nudimo vse informacije o turizmu, kulturi, športu in 
gostinstvu v Kranju.Tu lahko dobite brezplačne brošure 
o Kranju in Sloveniji, naročite katerega od vodenih 
ogledov mesta in rovov pod starim Kranjem ali si 
izposodite kolo.

  k u lt u r a  b i va n j a

KranJ
Dolenjski muzej Novo mesto
Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto
E: dolenjski.muzej@guest.arnes.si
T: 07 373 11 30
www.dolmuzej.com

noVo MesTo
V Dolenjskem muzeju Novo mesto, ustanovljenem 
1950, je mogoče s pomočjo razstav in publikacij, filmov, 
muzejskih delavnic in ostalih prireditev spoznati prete-
klost Dolenjske in Novega mesta. Poleg stalnih razstav 
(arheološka, etnološka, narodnoosvobodilna borba 
na Dolenjskem in Jakčev dom) so v muzeju vedno na 
ogled tudi vsebinsko različne občasne razstave, vezane 
predvsem na zgodovino Dolenjske. 

Jakčev dom
Sokolska ulica 1, 8000 Novo mesto
T: 07 373 11 31
E: jakcev.dom@siol.net
www.dolmuzej.com

Pod okriljem Dolenjskega muzeja deluje tudi Jakčev 
dom, ki je spomenik enemu najbolj znanih slovenskih 
slikarjev in grafikov, Božidarju Jakcu (1899–1989). 
Obiskovalci si lahko poleg občasnih razstav ogledajo 
stalne razstave: Stalna likovna razstava Dolenjskega 
muzeja, Zbirka umetniških del Božidarja Jakca, Likov-
nopedagoška zbirka.

Teden cvička
Zavod za turizem Novo mesto
Glavni trg 7, Novo mesto 
T: 07 39 39 263
E: tic@novomesto.si
www.dolenjska.net

Prireditev Teden cvička v ambientu srednjeveškega 
Glavnega trga v Novem mestu združuje in predstavlja 
31 društev ter 5.400 vinogradnikov z Dolenjske. Preko 
1.200 oddanih vzorcev predstavlja največji vinsko 
turistični dogodek v Sloveniji, najboljše od njih pa je bilo 
možno tudi degustirati na osrednji prireditvi. Organiza-
tor Tedna cvička je Zavod za turizem Novo mesto.

Novomeški poletni večeri                                                                                                                      
Kulturni center Janeza Trdine
Novi trg 5, 8000 Novo mesto
T:07 393 0 390
E: info@kcjt.si
www.kcjt.si

Novomeški poletni večeri 2011 bodo vključevali program 
in spored poletnih koncertov, gledaliških predstav, raz-
stav, ustvarjalnih delavnic in prireditev za otroke. Do-
godki se bodo odvijali na različnih lokacijah v strogem 
centru Novega mesta. Več na: www.veceri.novomesto.si. 
Organizator Novomeških poletnih večerov je Kulturni 
center Janeza Trdine.
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Hiša kulinarike in turizma
Glavni trg 30 , 8000 Novo mesto
T: (slaščičarna) 05 907 61 52 
T: (restavracija) 05 90 76 150 
E: hisa.kulinarike@gmail.com   

Hiša kulinarike in turizma je izjemna stavba, v prvi 
vrsti zaradi restavracije z izvrstno ponudbo hrane in 
priznanih slovenskih vin ter slaščičarne z najlepšimi in 
najboljšimi sladkimi dobrotami. Izjemnost pa se kaže 
tudi v dejstvu, da se nahaja v najstarejši meščanski 
stavbi na trgu, ki pa je danes v celoti obnovljena, s 
prekrasnim atrijem in restavriranim lesenim stropom. 
V Hiši kulinarike in turizma nastaja sodoben center, 
namenjen širitvi turistične ponudbe, kot tudi podpora 
lokalnim ponudnikom domače, zdrave hrane. Poleg so-
dobno opremljene konferenčne dvorane se v hiši nahaja 
tudi trgovina z domačimi dobrotami iz okoliških kmetij 
in šolskega posestva.

Gostilna Stari Mayr
Glavni trg 16, 4000 Kranj
T: 04 28 00 020, 
F: 04 28 00 025, 
E: mayr.doo@siol.net
Taxi Mayr: 040 244 011
www.stari-mayr.si

Hotel Creina
Koroška cesta 5, 4000 Kranj  
T: 04 281 75 00
F: 04 281 75 99
E: info@hotelcreina.si, 
E: recepcija@hotelcreina.si
www.hotelcreina.si

Hotel Creina je bil zgrajen leta 1970 po načrtih arhitekta 
prof. Edvarda Ravnikarja in je bil razglašen za zgodovin-
sko-kulturni spomenik. Ime je dobil po starem poimeno-
vanju za Kranj. 
Hotel se nahaja v središču Kranja v bližini športnega 
centra, od koder je mogoč hiter dostop do letališča in 
smučarskega centra Krvavec. Hotel je v celoti prenovljen. 
V njem se nahajata tudi kavarna ter restavracija, v kateri 
lahko uživate v domači kot tudi mednarodni kulinariki.

Gostilna Stari Mayr v starem mestnem jedru ima več 
stoletno tradicijo in se ponaša z odlično pripravljenimi 
jedmi na žlico, kot so golaž in vampi, postrežejo pa vam 
tudi več vrst steakov, solatnih krožnikov, doma pripra-
vljenih štrukljev; v poletnih mesecih pa lahko uživate 
na čudovitem letnem vrtu ter poskusite jedi iz žara.



noVo MesTo

TIC Novo mesto
Glavni trg 6, Novo mesto 
T: 07 39 39 263, 
E: tic@novomesto.si 
www.dolenjska.net

V Turistično informacijskem centru Novo mesto vam 
nudijo koristne informacije o najzanimivejših lokacijah 
v mestu in okolici. Tu dobite vse podatke o prenočiščih, 
gostinski ponudbi, prireditvah, zabavi, športu in drugih 
možnostih aktivnega preživljanja prostega časa. Po do-
govoru vam organizirajo ogled Novega mesta in okolice 
z lokalnim turističnim vodnikom. V TIC-u imajo tudi 
bogato izbiro turističnih spominkov. Za kolesarjenja 
željne imajo za izposojo tudi gorska kolesa.

  k u lt u r a  b i va n j a

Hotel Krka
Novi trg 1, 8000 Novo mesto
T: 07 394 21 00
E: booking.hotel.krka@terme-krka.si 
www.terme-krka.si

Hotel Krka se nahaja v središču Novega mesta, kjer 
obiskovalci najdejo številne kulturne spomenike in 
znamenitosti. Mesto pa je tudi izhodišče za raziskova-
nja okolice in sprehode po mehki gričevnati  pokrajini 
neštetih vinogradov in številnih zidanic. Vse popotnike 
in obiskovalce pa v hotelu Krka čaka domače gostoljubje 
in prijazno osebje.

Hostel Situla
Dilančeva ulica 1, 8000 Novo mesto
T: 07 394 20 00 
T: 051 642 644
E: situla@situla.si
www.situla.si

Hostel Situla je zasnovan na ideji muzeja, ki služi kot 
življenjski prostor. Na umetnost obdobja, v katerem so 
nastajale situle, je vezana celotna podoba in oprema 
hostla. S tematsko opremljenostjo prostorov hostel 
pridobiva navdih halštatskega obdobja in je muzejski 
način podajanja zgodovine prelevil v svež in inovativen 
pristop. »Triumf« halštatskega kneza gost začuti ob 
bivanju, ogledu ali samo obisku hostla – tako bo vsak 
popotnik tako na nadaljnjih popotovanjih kot ob priho-
du domov promoviral Novo mesto kot mesto situl. 

Kompas Novo mesto
Novi trg 10, 8000 Novo mesto
T: 07 39 31 536
F: 07 39 31 539
E: kompas.nm@siol.net
www.kompas-nm.si 

Novo mesto leži v objemu reke Krke, po kateri pluje tudi 
Rudolfov splav. Že sama vožnja okoli starega mestnega 
jedra je izjemno doživetje, ki pa ga dodatno popestri 
še razgiban  animacijski program. Na splavu je tudi 
kulinarična ponudba. Po splavarjenju vas povabimo 
še na sprehod skozi mesto, ogled stolnice, Dolenjskega 
muzeja… Za tiste, ki želite doživeti še utrip podeželja, 
vas s panoramskim avtobusom odpeljemo v vinske 
gorice, na ogled Zgodbe o cvičku na Matjaževi domačiji, 
na Grajsko doživetje na gradu Struga… Vse to organizira 
najbolj inovativna turistična agencija v Sloveniji v 
obdobju 2007-2010.

Gostilnica in pizzerija Don Bobi
Kandijska 14, 8000 Novo Mesto
T: 07 338 24, 041 671 335
E: donbobi.info@gmail.com

Gostilnica Don Bobi se nahaja v neposredni  bližini 
mestnega jedra. V prijetnem ambientu nudijo odlične 
pizze, različne vrste testenin, meso, pripravljeno na 
žaru, solatni bife ter druge jedi po naročilu. Prav tako pa 
vam ponudijo vedno sveže pripravljene sladice.  

Muzej solinarstva
Cankarjevo nabrežje 3, 6330 Piran
T: 05 671 00 40, 
E: muzej@pommuz-pi.si

Piran
Muzej solinarstva se nahaja v opuščenem predelu Sečo-
veljskih solin na desnem bregu kanala Giassi. Zajema 
solinsko hišo z muzejsko zbirko in solni fond z dovodnim 
kanalom za morsko vodo. Solinska hiša obsega niz 
treh stavb: enonadstropno hišo za bivanje solinarjeve 
družine in za shranjevanje soli, pritlično skladišče in po 
starem vzorcu obnovljeno krušno peč.

Krajinski park Sečoveljske soline
Seča 115, 6320 Portorož
T: 05 6721 330
F: 05 6721 331
E: info@kpss.si
www.kpss.si

V podjetju Soline Pridelava soli d. o. o. varujejo in trajno 
ohranjajo naravno in kulturno dediščino na območju 
Krajinskega parka Sečoveljske soline ter pridelujejo 
sol na tradicionalen način. Upoštevajoč sonaravnost 
procesov tako zagotavljajo trajnostni razvoj tega obmo-
čja, z izvajanjem ukrepov varovanja naravnih vrednot 
kulturne dediščine pa širijo zavest o pomenu ohranjanja 
Krajinskega parka Sečoveljske soline.

Piranski glasbeni večeri
Avditorij Portorož-Portorose
T: 05 67 66 777
E: info@avditorij.si
www.avditorij.si

Piranski glasbeni večeri so mednarodni festival vrhun-
ske komorne glasbe s 33-letno tradicijo. Njihov namen 
je nadaljevati z glasbeno tradicijo, začeto s slovitim 
violinistom in skladateljem Giuseppejem Tartinijem in 
Accademio dei Virtuosi iz 18. stoletja, in krepiti čezmej-
no sodelovanje z državami partnericami. So sinonim za 
najbolj elitne koncerte komorne glasbe v Slovenski Istri.

Tartini festival                                                                                                                      
Levstikova 7, 6330 Piran
T: 031 419 016, 040 187 803
T: 040 612 551 
E: info@tartinifestival.org
www.tartinifestival.org

Tartini festival je mednarodni glasbeni festival, posve-
čen v Piranu rojenemu Giuseppeju Tartiniju. Tartini 
in Tartini festival predstavljata serijo umetniških 
dogodkov vrhunske kakovosti, ki potekajo avgusta 
in septembra v Piranu, Izoli in Kopru in leto za letom 
žanjejo najboljše kritike tako v strokovni javnosti kot 
tudi med obiskovalci festivala .
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Turistična agenija Maona
Cankarjevo nabrežje 7, 6330Piran
T: 05 6734520, 
E: maonapiran@siol.net
www.maona.si

Turistična agencija Maona Piran deluje s pozitivnim 
odnosom do okolja in kulturne dediščine, predvsem pa 
si želi prispevati k razvoju turizma, ki spoznava, izobra-
žuje in je obziren. Poleg osnovne turistične dejavnosti se 
trudi svojim gostom predstaviti kulturne znamenitosti 
kraja, zato že od začetka tesno sodeluje z vsemi kul-
turnimi ustanovami in tudi sama organizira številne 
prireditve v Piranu in Portorožu. Na potovanjih, ki jih 
agencija organizira, ima užitek prednost pred počitkom 
in turisti pridno odkrivajo vse lepo, kar nas obdaja.



Piran

Restavracija Tri vdove Piran
Prešernovo nabrežje 4, Piran
T: 05 673 02 91
www.portoroz.si/restavracija-tri-
-vdove

V Piranskem zalivu se za vse gurmane nahaja ribja 
restavracija Tri vdove. Ob promenadi, ki vodi proti 
piranskemu rtu, lahko poleg čudovitega pogleda na 
morje uživate tudi ob svežih ribjih jedeh. Na zunanji 
terasi, kjer je prostora za 200 gostov, lahko ob vročih 
poletnih dneh uživate v dobri hrani in pogasite žejo s 
skrbno izbranimi vini ter se hkrati predajate prijetnemu 
poletnemu vetrcu, ki s sabo nosi vonj morja.

  k u lt u r a  b i va n j a

Čokoladnica
Tartinijev trg 5-6, 5000 Piran
T/F: 05 6733100

Zvedave  oči  turistov v Piranu ne morejo spregledati 
čokoladnega butika na Tartinijevem trgu v Piranu , kjer 
prodajajo čokoladne izdelke priznanih domačih blagov-
nih znamk »Giuseppe Tartini« in »Sladkosti iz Olimja. 
Vsi čokoladni izdekli so izdelani po bogati zapuščine 
receptur Alfonza Videtiča,  ki je deloval kot slaščičar na 
Dunaju vse do leta 1915 in danes nastajajo v v idilični  
vasici Olimje, v notranjosti Slovenije, ki je bila leta 2009 
izbrana  za najlepšo majhno vas v Evropi. Posladkate se 
lahko s pralinami, griori, ganašeji, čokoladnimi tablica-
mi, karameliziranim  in kandiranim sadjem, krokanti.

Hotel Tartini 
Tartinijev trg 15, 6330 Piran
T: 05 67 11 000, 
E: info@hotel-tartini-piran.com
www.hotel-tartini-piran.com

Hotel Tartini se nahaja v samem centru Pirana. Enkra-
tnost lokacije je po obnovi Tartinijevega trga v Piranu 
v letu 2008 še posebej poudarjena, saj je trg zaprt za 
promet in resnično veličasten. Do morja – piranskega 
starega mandrača je le -  korak, v neposredni bližini je 
tudi mestna plaža. V hotelu Tartini najdete vse, kar po-
trebujete za romantičen konec tedna ali prijeten dopust 
v sproščenem okolju, za načrtovan dogodek, seminar ali 
praznovanje v krogu prijateljev.

Restavracija Pavel
Gregorčičeva 3, 6330 Piran 
T: 05 674 71 01
www.portoroz.si/restavracija-pavel

Na obrežju Pirana, v bližini morja, vas pričakujeta 
restavraciji Pavel in Pavel 2. Ponujata vam izvrstno 
mediteransko kuhinjo s poudarkom na morskih specia-
litetah. Iz izvirnih hišnih receptov vam bodo pripravili 
nepozaben okus svežih morskih dobrot – različne vrste 
rib, jastoge, raroge, škampe, školjke, ribji karpačo, pa 
tudi tartufe, jedi iz mesa in še mnogo drugih poslastic – 
vse to so razlogi, da se gosti radi vračajo k Pavletu.

Akvarij Piran
Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran
T: 05 673 25 72
T: 05 671 32 41 
E: akvarij.piran@guest.arnes.si
www.pomorska-sola.si

Akvarij ima svoje prostore ob notranjem mandraču pi-
ranskega pristanišča na Kidričevem nabrežju.Je največji 
akvarij v Sloveniji, kjer si lahko ogledate okoli 200 go-
stov iz podmorskega sveta; med temi lahko spoznamo 
do 140 različnih vrst morskih organizmov. V posebnem 
prostoru je velik talni bazen, v katerem plavajo morski 
psi trneži, ciplji, brancini, vrane...

Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož
Muzejski trg1, 2250 Ptuj
T: 02 787 92 30
E: uprava@pok-muzej-ptuj.si
www.muzej-ptuj-ormoz.si

PTUJ
Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož je splošni muzej z 
zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno 
zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami 
in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, 
ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili 
arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.

Kurentovanje
TIC Ptuj, Slovenski trg 5, 2250 Ptuj
T: 02 779 60 11
E: info@ptuj.info
www.ptuj.info
www.kurentovanje.net

Kurentovanje, z najznačilnejšo etnografsko masko 
kurentom oziroma korantom, je najodmevnejša kultur-
no-turistična in etnografska prireditev v slovenskem 
in širšem prostoru, ki se ponaša z več kot 50-letno 
tradicijo. V sklopu prireditve se odvije več sto kulturnih 
in turističnih dogodkov, ki na edinstven in izviren način 
združijo umetnost, tradicijo in etnografsko izročilo.

Poletni festival Art Ptuj 
Mednarodni festival sodobne umetnosti Art  
stays in Mednarodni glasbeni festival Arsana
Jadranska ulica 4, 2250 Ptuj
T: 059 955041
T: 030 617 767
E: info@arsana.si
E: info@artstays.si
www.arsana.si
www.artptuj.si

Mednarodni kulturni festival glasbene in sodobne ume-
tnosti s številnimi vrhunskimi koncertnimi dogodki, 
razstavami, performansi, javnimi instalacijami ter dru-
gimi spremljajočimi dogodki in predstavitvami prizna-
nih domačih in mednarodnih umetnikov in ustvarjalcev 
na številnih notranjih in zunanjih prizoriščih starega 
mestnega jedra.

Ptujske grajske igre 
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj
T: 041 684 910
E: cesarskokraljevi.ptuj@gmail.com

Ptujske grajske igre so družabna prireditev, ki oživlja 
zgodovino gradu in mesta, prikazuje srednjeveško kul-
turo Ptuja, njegovega slavnega in uspešnega obdobja 
srednjega veka in renesanse. V sklopu prireditev se na 
Ptujskem gradu odvija tudi Grajski vinski praznik, ki 
je osrednja tradicionalna prireditev za promocijo vinske 
kulture in turistične ponudbe na vinsko - turistični 
cesti Srednje Slovenske gorice. Odvijajo se prvo soboto v 
septembru.
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Hiša usnjarja Jerneja 
Dravska ulica 13, 2250 Ptuj
T: 02 787 74 47
E: info@rooms-silak.com

Hiša se nahaja v najstarejšem v listinah omenjenem 
predelu mesta, v Dravski ulici v neposredni bližini 
gostilne Ribič. Ta se v pisnem viru imenuje 1291 kot 
usnjarska ali strojarska četrt  »vicus cerdonum«. 
Vzdolž celotne ulice so bile usnjarske in strojarske 
hiše ter delavnice tik ob reki Dravi. Že leta 1513 je bila 
hiša imenovana v ptujskem mestnem statutu. Hiša 
je kulturni spomenik in je popolnoma obnovljena. Na 
videz preprosta hiša vam odkrije svojo vsebino šele, ko 
vstopite v njeno notranjost.



Hotel Mitra
Prešernova ulica 6, 2250 Ptuj
T: 02 787 74 55
E: info@hotel-mitra.si
www.hotel-mitra.si

Ptujska klet
Vinarski trg1, 2250 Ptuj
T: 02 787 98 10
E: info@ptujska-klet.si
www.pullus.si

Golf Ptuj
Mlinska cesta 13, 2250 Ptuj
T: 02 788 91 10
E: golf@golfinvest-ptuj.si
www.golf-ptuj.com

Ptujsko jezero - Morje na kopnem
Brodarsko društvo Ranca Ptuj, K 
jezeru, 2250 Ptuj
T: 02 771 10 35
T: 041 791 005,
E: info@ptujsko-morje.si
www.ptujsko-morje.si

PP Gostinstvo
Dravska ulica 9, 2250 Ptuj
T: 02 749 06 20
T: 051 333 622,  
E: gostilna.pp@perutnina.eu
www.perutnina.com

Terme Ptuj
Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj
T: 02 749 41 00,  
E: rezervacije@terme-ptuj.si
E: booking@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com

Hotel Mitra se nahaja pod gradom v starem delu Ptuja. 
Ponuja prostorne, elegantno opremljene sobe in najsta-
rejšo kavarno na Ptuju. Zraven udobne namestitve so 
Vam na voljo še zajtrkovalnica, preddverje, kavarna, 
trije konferenčni saloni, wellness salon Venera, bogata 
vinska klet Osterberger ter sproščujoč atrij hotela - Mi-
trov vrt, ki je odmaknjen od mestnega vrveža.

Glavna dejavnost PP Gostinstva d.o.o., je catering.
Z vami smo povsod: na pavzi za kavo, koktajl zabavi, 
ponujamo vam t. i. finger food, hladni bife, topli bife, 
pikniki, maturantski plesi in valete, športni dogodki, 
družinska srečanja, poroke …

Terme Ptuj se nahajajo ob reki Dravi, le nekaj minut 
hoje od starega mestnega jedra . Bazeni s termalno 
vodo, tobogani, bogata izbira wellness storitev ter 
namestitev v Grand Hotelu Primus, apartmajih, bunga-
lovih, počitniških hišicah ali kampu vabijo v svoj objem.

Le kratek skok od starega mestnega jedra leži igrišče 
za golf z 18 luknjami, ki je zaradi raznolikega terena 
in večjega števila vodnih ovir zares nekaj posebnega. 
Razprostira se na več kot 50 hektarjih in odlikuje se 
predvsem po prostranih zelenicah in vodah.

Tradicija vinske kulture je v najstarejšem slovenskem 
mestu stara toliko kot mesto samo – skoraj 2000 let. O 
tem nam govorijo najdbe v mestu in okolici ( amfore, 
vinske posode). S prihodom minoritov (1239) se v mestu 
že prične organizirana pridelava in trgovina z vinom. 
V zadnjih letih klet sodi med najuspešnejše slovenske 
kleti in s svojo blagovno znamko PULLUS predstavlja 
moderna stilno prepoznavna vina, ki dobivajo najvišja 
priznanja na svetovnih ocenjevanjih.

Morje na kopnem je misel, ki se utrne večini obisko-
valcev Ptuja ob prvem pogledu na Ptujsko jezero. Na 
vodni površini 346 ha in 9 km dolgi plovni poti, nudi 
vodne užitke jadralcem, veslačem ter ljubiteljem vožnje 
z motornimi čolni in skuterji, popeljete pa se lahko tudi 
na panoramsko vožnjo s turistično ladjo Čigra.
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PTUJ
Muzeji radovljiške občine 
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
T:  04  532 05 20
E: mro@siol.net
www.muzeji-radovljica.si
 

radoVlJiCa
Pet muzejev, združenih v zavodu Muzeji radovljiške 
občine, priča o kulturni zgodovini področja med reko 
Savo in planoto Jelovica. Srečo turisti lahko iščejo tudi v 
Mestnem muzeju, Čebelarskem muzeju, Galeriji Šivčeva 
hiša, Kovaškem muzeju v Kropi in Muzeju talcev v 
Begunjah na Gorenjskem.

Turizem Radovljica 
Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
T: 04 531 51 12
E: info@radolca.si
www.radolca.si

Turističnoinformacijska pisarna se nahaja tik ob vhodu 
v staro mestno jedro. Nudimo: izlete in oglede mesta 
in okolice, pester izbor lokalnih turističnih spominkov, 
turistične informacije in rezervacije sob. Vsako zadnjo 
nedeljo v mesecu pa Bolšjak od 9h do 13h.

Poletje na Linhartovem trgu                                                                                                                      
T: 04 531 51 12
Javni zavod Turizem Radovljica
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
T: 08 205 13 88
F: 08 205 13 36
E: info@radolca.si
www.radolca.si

V juliju in avgustu se bodo vsak četrtek od 18.00 dalje 
na trgu odvijale zabavne prireditve z živo glasbo. 

Društvo ljubiteljev stare glasbe                                                                                                                      
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
T: 041 271534

Festival Radovljica, ki je namenjen ljubiteljem stare 
glasbe poteka vsako leto avgusta na tradicionalnih 
lokacijah: v radovljiški graščini, cerkvi sv. Petra v Rado-
vljici in v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Velesovem.
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Penzion Kovač
Langusova 71, 4240 Radovljica
T: 04 530 00 00, F: 04 530 0001,  
E: penzion.kovac@telemach.net
www.penzion-kovac.si

Penzion Kovač leži v mirni vasici Predtrg, blizu gozda, 
500 m oddaljen od starega mestnega jedra. V Penzionu 
je 10 sob (26 ležišč). Vse so opremljene s kopalnicam, 
mini barom, TV priključkom (mednarodni programi), 
internetnim priključkom, sefom, klimo. Ima wellness, 
konferenčno sobo in lastno parkirišče.



Sport hotel Manca
Gradnikova 2, 4240 Radovljica
T: 04 531 4051
F: 04 531 4140,  
E: sport.manca@siol.net
www.manca-sp.si

Gostilna in prenočišča Kunstelj  
Gorenjska cesta 9, 4240 Radovljica   
T: 04 531 51 78
F: 04 53 04 151
E: kunstelj@siol.net
www.kunstelj.si

Gostinstvo in trgovina  
Vinoteka Sodček 
Linhartov trg 8, 4240 Radovljica
T: 04 531 50 71
T: 041 678 408, 
E: ales.cebasek1@telemachnet
www.vinoteka-sodcek.si

Gostilna in restavracija Avsenik 
Begunje 21,  
4275 Begunje na Gorenjskem
T: 04 533 34 02
F: 04 533 41 64
E: avsenik@avsenik.com
www.avsenik.com

Alpski letalski center Lesce
Javni gospodarski zavod ALC
Begunjska 10, 4248 Lesce
T: 04 53 20 100
F: 04 53 20 105
E: info@alc-lesce.si
www.alc-lesce.si

Penzion in gostilna Lectar , 
Lectarski Muzej
Linhartov trg 2, 4240 Radovljica   
T: 04 537 48 00
E: lectar.tradicija@gmail.com
E: info@lectar.com
www.lectar.com

Hotel ima 16 sob s kopalnicami. Vse sobe imajo 
brezžično povezavo do interneta, kabelsko TV, telefon. 
Večina sob ima balkon s pogledom na Julijske Alpe in 
Karavanke. Gostom so na voljo tenis igrišče, letni bazen 
z ogrevano vodo, wellness, velik vrt. Na razpolago so 
tudi kolesa za kolesarjenje po bližnji okolici.

Medtem ko na terasi letališča srkate jutranjo kavico 
ali uživate v nedeljskem kosilu, lahko na modrem nebu 
opazujete športna letala in padalce. Še večje doživetje 
pa vas čaka med panoramskim letom ali skokom s 
padalom. Si upate?

Penzion Lectar – Udobje v srednjeveškem slogu in domače 
vzdušje bo vašemu oddihu na Gorenjskem pustilo neiz-
brisen pečat. Ponujamo vam 9 unikatno opremljenih sob 
s teraso, ki nudi čudovit pogled na gore ter staro mestno 
jedro. Izvrstna domača hrana – Na srednjeveškem trgu 
Radovljice stoji 500 let stara hiša, v kateri že skoraj 200 
let deluje priljubljena gostilna Lectar.  V prijetnem starin-
skem vzdušju in na senčnem vrtu vam bomo med drugim 
z veseljem postregli tudi z domačimi tradicionalnimi 
jedmi. Lectarska delavnica in muzej – Izdelava lectovih 
srčkov je del naše tradicije že od leta 1766 in predstavlja 
pomemben del slovenske kulturne dediščine.

V stari meščanski hiši se nahaja Vinoteka Sodček. Na 
policah naše prodajalne so vina, ki predstavljajo vse tri 
vinorodne dežele Slovenije. Tako kot je raznolika vinoro-
dna pokrajina, tako je široka tudi paleta vinarjev.
V vinskem baru pa pripravimo ob kraškem pršutu in 
različnih sirih tudi degustacijo vin.

Tradicionalna družinska gostilna s prenočišči Kunstelj 
vas bo prepričala z okusnimi domačimi jedmi,  zani-
mivim ambientom, pristno vinsko kletjo ter čudovitim 
razgledom na Triglav in dolino reke Save. 

Pri Avseniku v Begunjah  ste dobrodošli v vsakem 
letnem času.Poskrbijo za žejne, lačne in tudi utrujene in 
zaspane, saj vam poleg odlične hrane in domače kapljice 
lahko v hiši ponudijo tudi prenočišče. V dvorani Pod 
Avsenikovo marelo prirejajo vsako sredo in petek tradi-
cionalne narodnozabavne večere z Avsenikovo glasbo. 

V Galeriji - Muzeju Avsenik se boste srečali z glasbeno 
kulturo legendarnega slovenskega ansambla – Ansam-
bla bratov Avsenik.  
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radoVlJiCa
Žička kartuzija 
Špitalič pri Slovenskih Konjicah 9
T: 03 759 31 10
T: 03 752 37 32
T: 051 444 141
E: zickakartuzija@siol.net

sloVensKe KonJiCe
Kartuzijanski samostan iz 12. stoletja na ogled posta-
vlja stalno razstavo žičkih rokopisov, razstavo Korak 
za korakom, zeliščne vrtove s prodajalno, lončarsko 
delavnico s prodajalno ter Otakarjevo peninsko klet. 
Poleti postane prizorišče koncertov glasbenih izvajalcev 
in umetniških ter duhovnih dogodkov. 

Mestna galerija Riemer
Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 759 31 10, 
T: 051 444 141, 
E: tic.konjice@siol.net 
www.slovenskekonjice.si

Galerija na ogled ponuja stalno zbirko konjiškega pod-
jetnika Franca Riemerja. Na 200 m2 je na ogled več kot 
sedemdeset slikarskih del svetovno znanih domačih in 
tujih mojstrov čopiča (Cezanne, Klimt, Rodin, Modigli-
ani, Velasquez, Kobilca, Tisnikar, Jakopič). Najstarejša 
slika izvira iz 15. stoletja, najdragocenejša pa je slika 
Beneške šole Leonarda da Vincija. 

Poletni glasbeni večeri v Žički 
kartuziji
Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 759 31 10
T: 051 444 141
E: tic.konjice@siol.net
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

V čarobnem ambientu Žičke kartuzije že vrsto let 
zapored gostimo odlične goste, vrhunske glasbenike 
in izvajalce. New Swing Quartet, Anja Bukovec, Vlado 
Kreslin, godalni kvartet Rožmarinke, Jararaja, Zoran 
Predin, Jan Plestenjak, Eroika, Nuša Derenda, Darja 
Švajger… so le nekateri, ki so že pripravili nepozabne 
koncerte. V niz poletnih glasbenih večerov vsako leto 
dodajamo nova zveneča glasbena imena, ki jih gostimo 
od junija do avgusta.  

Tradicionalne prireditve                                             
Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 759 31 10
T: 051 444 141
E: tic.konjice@siol.net
www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Kulturni utrip mesta ohranja tradicijo preteklih rodov. V 
aprilu oživlja legendo o konjiškem zmaju in pogumnem 
vitezu Juriju, naznanitev trgatve v septembru najavlja 
pričetek opravil v vinogradih, martinovanje v začetku 
novembra pa mošt spreminja v vino. Staro mestno jedro 
in Mestni trg v teh dneh zadihata v barvah tradicije in 
zgodovine.
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Pletarstvo Kalšek Štefan
Žiče 62/a, 3215  Loče 
Občina Slovenske Konjice
T: 03 57 63 445
T: 031 399 824
E: andrejpodkrajsek@gmail.com

Na turistični kmetiji Kalšek se poleg žganjekuhe in vi-
nogradništva ukvarjajo tudi s pletarstvom, danes redko, 
a toliko bolj zanimivo domačo obrtjo. Iz vrbovega šibja 
pletejo različne in umetelno spletene izdelke, za kar so 
prejeli več priznanj, certifikat Slovenske domače obrti in 
plaketo Obrtne zbornice. 
Poleg ogleda in prikaza pletarstva lahko obiskovalcem 
ponudijo tudi pokušnjo več vrst žganja, likerjev in vin. 



Zlati Grič – Zakladnica doživetij
Škalce 80,  3210 Slovenske Konjice
T: 03 758 03 50, F: 03 758 03 78, 
E: info@zlati-gric.si
www.zlati-gric.si

Gostišče Gastuž 
Špitalič 9, 3210 Slovenske Konjice  
T: 03 752 37 00
T: 041 674 394
 E: marguc.sandi@siol.net

Palada  d.o.o.
Bezina 6/c, 32410 Slovenske Konjice
T: 03 759 1391
T: 041 620 716
F: 03 759 1390,
E: viva.sana@siol.net

Penzion Kračun *** in 
Medicinsko-estetski & wellness 
center Lucija
Slomškova ulica 6, 3215 Loče
T: 031 343 006, 
T: 03 759 06 08 
E: info@kracun.si
www.kracun.si

Čebelarstvo Žvikart
Mizarska ulica 21, 3210 Slovenske 
Konjice
T: 03 575 55 23, 041 548 135
E: aleksander.zvikart@amis.net

Pub Beli konj 
Stari trg 6–8, 3210 Slovenske Konjice
T: 041 675 697
F: 03 575 4155

Moderna vinarna, golf igrišče, vino, penine, vodene 
pokušnje, turistični ogledi, gostilna grič, apartmajska 
hiša Vinogradniški dvorec, idilična narava...
Le korak nad mestom Slovenske Konjice  je posestvo  
Škalce, za katerega skrbi podjetje  Zlati grič , ki se ukvar-
ja s pridelavo grozdja in vina, nudi vodene oglede kleti 
in degustacije, vadbo na golf igrišču, bivanje v vinogra-
dniškem dvorcu in gostinske storitve v gostilni Grič.

Ogledate si lahko modernejše čebelarstvo in poizkusite 
različne vrste medu, kremne medene namaze, medeno 
žganje, medenjake… Z raznimi zgodbami o teh živalih 
vas popeljemo skozi življenje čebele, matice in trota. 
Izvedeli boste skrivnosti in zdravilne učinke »hrane 
bogov«.

Gostišče se nahaja v starem mestnem jedru  Slovenskih 
Konjic, v stari lepo obnovljeni meščanski hiši iz leta 
1589, v kateri je bila stoletna tradicija usnjarsko-  
čevljarske obrti. Gostišče nudi široko ponudbo pijač, ki 
jo postrežejo v lokalu ali na čudovitem letnem vrtu, ki 
ima 200 sedežev. Njihovo geslo je  »vedno v galopu«.

Kartuzijanom je svoj poseben status dalo naravno 
zdravilstvo. Omembe  segajo v  leto 1185. V prodajalni 
nudimo lastne zeliščne izdelke pripravljene iz zelišč 
našega zeliščnega vrta, ki se nahaja pred samostanom. 
Za skupine pripravimo degustacije zeliščnih napitkov 
in namazov.

Gostišče Gastuž je najstarejša še delujoča gostilna 
na Slovenskem, katere zgodovina sega v davno leto 
1467. Gostilna ponuja kulinarične dobrote, ki temeljijo 
na starih kartuzijanskih receptih in vključujejo tudi 
zelišča. Poznana pa je tudi po divjačinskih specialitetah 
in srednjeveških pojedinah.

Penzion Kračun se nahaja v objemu narave v osrčju Dra-
vinjske doline, obdan z vinogradi in gozdovi nudi odlično 
priložnost za vrhunska kosila, večerje, praznovanja rojstnih 
dni, obletnic, porok, poslovna kosila, seminarje ... Na isti 
lokaciji v vasici Loče pri Poljčanah in v zelenem okolju 
neokrnjene narave je tudi Medicinsko-estetski & wellness 
center Lucija. Nudi bogato ponudbo wellness  in negoval-
nih storitev, ki bo prepričala še tako zahtevnega gosta. V 
salonu nudijo: nego obraza in telesa s profesionalno koz-
metiko, sprostitveno masažo in sproščujočo savno. Estetski 
del wellnessa predstavlja laserska tehnologija Elos.

  k u lt u r a  b i va n j a

sloVensKe KonJiCe
Kapucinska knjižnica  
Škofja Loka
Kapucinski trg 1, Škofja Loka
T: 04 512 09 70
T: 04 506 30 05 (knjižnica),
T: 051 313 055
E: marta.gartner@rkc.si

ŠKoFJa loKa
Knjižnica ima v zbirki več tisoč starih knjig  in nekaj 
rokopisov. Kodeks Škofjeloški pasijon – Processio 
Locopolitana, ki ga je  napisal p. Romuald Marušič leta 
1721, je najstarejše ohranjeno baročno dramsko besedilo 
v slovenskem jeziku.
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Sokolski dom, 
Kulturna dvorana in Galerija 
Mestni trg 16, 17, Škofja Loka
T: 04 512 10 78
T: 040 551 213 
 E: sokolskidom@skofjaloka.si  
www.sokolskidom.si

V Sokolskem domu čez celo leto poteka bogat kulturni 
program, kjer imajo osrednje mesto trije glasbeni 
abonmaji: Kristalni abonma, Abonma mladi glasbeniki 
in Otroški abonma. V vhodni dvorani delujeta sodobn 
opremljen razstavni prostor  in galerija, kjer je vsak 
mesec na ogled nova zanimiva razstava slovenskih 
likovnih umetnikov in drugih ustvarjalcev. 

Pisana Loka
Razvojna agencija Sora,  
Spodnji trg 2,
Turizem Škofja Loka, 
Kidričeva cesta 1a
T: 04 517 06 00, 051 427 827 
E: info@skofja-loka.com
www.skofja-loka.com

Pod blagovno znamko Pisana Loka se čez celo leto v 
starem mestnemjedru zvrstijo številne kulturne in 
družabne prireditve: koncerti, delavnice, gledališke 
predstave…, ki v mesto privabijo tako domačine kot  
številne obiskovalce in turiste. Pozimi je to tradici-
onalno program Belega decembra, poleti pa poletne 
prireditve Festival Pisana Loka.

Historial Škofja Loka                                                                                                                   
Razvojna agencija Sora,  
Spodnji trg 2,
Turizem Škofja Loka, 
Kidričeva cesta 1a
T: 04 517 06 00, 051 427 827 
E: info@skofja-loka.com
www.skofja-loka.com

Historial Škofjo Loko, njene prebivalce in obiskovalce 
popelje v davna stoletja, ko so v Loki gospodovali 
freisinški škofje in je bil loški plac glavno prizorišče 
živahnega trgovanja med meščani in okoličani ter 
so obrtniki v svojih cehovskih delavnicah izdelovali 
cenjene obrtniške izdelke za vsakdanjo rabo in prodajo. 
Brez glasbe tudi takrat ni šlo, zato se zgodovinskemu  
dogajanju pridružuje Festival historične glasbe.

Kavarna Homan
Mestni trg 2, 4220 Škofja Loka
T: 04 512 30 47
E: kavarna.homan@siol.net
www.skofja-loka.com

V prijetnem ambientu najlepše meščanske hiše na 
srednjeveškem trgu, ki se poleti razširi na letni vrt pod 
stoletno lipo, se nahaja  Kavarne Homan, ki obisko-
valcem od blizu in daleč nudi slastne domače sladice, 
dnevno svež domači sladoled, odlično illy kavo ter ostale 
dobrote.

Nacetova hiša
Puštal 74, 4220 Škofja Loka
T: 0 41 769 425
E: marko.sabothy@t-2.net
www.nacetovahisa.com

Nacetova hiša z domačijo je kulturni spomenik držav-
nega pomena. Zgrajena je bila v 16. stoletju, l. 1755 pa je 
hiša dobila baročni videz. Ohranjena hiša z inventarjem 
in delujočima črnima kuhinjama obiskovalce popelje 
v doživetje življenja kmečke družine od 18. stoletja do 
danes. Ogled domačije, črne kuhinje, domače zbirke je 
možen po predhodni najavi. Po dogovoru pa gostom 
lahko ponudijo tudi domače specialitete.



Kavarna Vahtnca
Mestni trg 31, 4220 Škofja Loka
T: 04 512 14 79
www.vahtnca.si

Hotel garni Paleta
Kapucinski trg 17, 4220 Škofja Loka
T: 04 512 64 00
T:  041 874 427
E: info@hotel-skofjaloka.si
E: paleta.art@siol.net
www.hotel-skofjaloka.si

Turistična kmetija
Turizem Loka, Stara Loka 8a, 
4220 Škofja Loka
T: 04 515 09 86
T: 040 354 635
 F: 04 515 09 87
E: info@loka.si
www.loka.si

Turistično društvo Škofja Loka
Turistično informativni center
Mestni trg 7, 4220 Škofja Loka
T: 04 512 02 68
E: td-skofja.loka@siol.net
www.skofjaloka.info

Picerija Jesharna 
Blaževa ulica 10, 4220 Škofja Loka
T: 04 512 25 61
E: bojan@trampuz.si
www.skofja-loka.com

Gostilna in pizzerija Kašča
Spodnji trg 1, 4220 Škofja Loka
T: 04 512 43 00
E: kasca-plevna@siol.net
www.kasca-plevna.com

Prisrčno vabljeni vsi meščani, naključni in nenaključni 
obiskovalci tisočletnega mesta, vsi, ki radi v mirnem 
in prijetnem ambientu spijete svojo prvo jutranjo kavo, 
pojeste dišeč rogljič in preberete časopis. Vabljeni vsi, ki 
boste dan izkoristili za srečanje s prijatelji na letnem 
vrtu, in vabljene tudi vse nočni ptiči, ki ne morete spati 
in boste uspešen dan zaključili ob svoji zadnji kavi.

Na desnem bregu Selške Sore tik ob vstopu v staro 
mestno jedro se širi slasten vonj sveže pečenih in bogato 
obloženih pic iz picerije Jesharna. V poletnih mesecih se 
gostinski prostor iz mogočen srednjeveške hiše razširi 
skoraj na obrežje Sore in kulinarični užitki se prepletajo 
z lepoto prostora in šumenjem reke.

V nekdanji srednjeveški žitnici, ki je hranila zaloge 
hrane za Ločane in okoličane, je izvrstna gostilna in 
pizzerija Kašča, ki danes prav tako poskrbi, da Ločani, 
obiskovalci in turisti niso lačni. Odlična kuhinja nudi 
najrazličnejše tako slovenske jedi kot tudi pestro po-
nudbo drugih nacionalnih kuhinj, zraven pa postrežejo 
izbrana slovenska vina.

Turistična kmetija Loka je le 400 metrov oddaljena 
od mestnega jedra srednjeveške Škofje Loke. Poleg 
nastanitve v sodobno opremljenih sobah in apartmajih 
(TWC, kabelska televizija, telefon, WIFI, klima) nudimo 
gostom bogat samopostrežni zajtrk, možnost sprostitve 
v manjšem wellness centru s savno in masažnim ba-
zenom, organiziramo pa tudi eno- in večdnevne izlete. 
Imamo lastno parkirišče, vrt z igrali za otroke ter žar za 
piknik.

Hotel Garni Paleta - hotel v centru starega mestnega 
jedra - Odlično izhodišče za pohodništvo, smučanje, 
kolesarjenje in enodnevne izlete. Hotel Garni Paleta je 
v starem delu Škofje Loke, kjer se nahaja večina turi-
stičnih znamenitosti, na mirni in romantični lokaciji 
ob reki, s pogledom na grad. V bližini hotela je več resta-
vracij, pubov in trgovin.  Hotel ima lastno brezplačno 
parkirišče in garažo za motorje in kolesa. Izposojamo 
kolesa, nudimo prevoz oseb na letališče in iz letališča, 
ter organiziramo pol in enodnevne izlete po Sloveniji.

Turistično društvo Škofja Loka vam ponuja obilo turi-
stičnih informacij, kulturnih dogodkov, zgodovinskih 
znamenitosti, načrt mesta z možnostjo ogledov pod 
strokovnim vodstvom, foto galerijo in še mnogo druge-
ga, predvsem pa bogato založeno trgovino s spominki iz 
Škofje Loke in okolice.

  k u lt u r a  b i va n j a

ŠKoFJa loKa
Tržiški muzej
Muzejska 11, 4290 Tržič
T: 04 59 23 810
E: trziski.muzej@siol.net
www.trziski-muzej.si

TržiČ
Uprava in stalne zbirke Tržiškega muzeja se nahajajo v zgor-
njem delu starega mestnega jedra oziroma ob rakah potoka 
Mošenik v nekdanjem obrtniškem dvorcu znane in številne 
tržiške rodbine Pollak, v tako imenovani Pollakovi kajži.  Ob 
podpori domačinov je zrasel v javno strokovno institucijo, ki 
zbira in varuje premično naravno in kulturno dediščino ter 
življenje ljudi na celotnem območju občine Tržič. Krepiti želijo 
kulturno povezanost z domačim okoljem in širiti strokovna 
spoznanja o lastni kulturni in naravni dediščini tudi zunaj 
občinskih meja. Poleg ogleda muzejskih zbirk skrbijo  tudi za 
Kurnikovo hišo in Partizansko tehniko Kokrškega odreda. V 
bivši Podružnični šoli v Lešah skrbijo še za astronavtsko zbirko 
in predmete iz zapuščine lešanske tkalske družine Matrnekov.

Šuštarska nedelja
TD Tržič, 
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 24 730
E: tdtrzic@siol.net
www.e-sustarskanedelja.si

Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, tržiške 
ulice, oživijo in prijazno sprejmejo številne obiskovalce, 
domače in tuje. Šuštarska nedelja že dolgo ni več samo 
semenj z ugodnimi nakupi, temveč tudi mesto obrti, 
slovenske kulinarike, športa, zabave, nagradnih iger, iz-
obraževanja in veselja, vse v duhu združitve prijetnega 
s koristnim. 

Turistično promocijski in  
informacijski center  Tržič
Trg svobode 18, Tržič
T: 04 597 15 36
T: 051 627 057
E: informacije@trzic.si
www.trzic.si

Mesto Tržič je z bogato naravno in kulturno dediščino 
mikavno za vsakogar, ki si želi oddiha sredi tihih 
naravnih lepot, prenovljeno mestno jedro z ohranjenimi 
zgodovinskimi drobci pa daje mestu še poseben čar.  
V Turistično promocijskem in informacijskem centru  
Tržič so na voljo informacije o turistični ponudbi mesta 
in okolice, organizirani in vodeni izleti ter dobro založe-
na trgovina s spominki.

Svetovni festival tržiških bržol                                                                                                                      
TD Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T:  04 59 24 730
E: tdtrzic@siol.net
www.brzoljada.si

Tretjo soboto v juniju  v Tržiču   diši  po tržiških bržolah. 
Namen festivala je promocija te znamenite tržiške jedi   
med obiskovalci, predvsem mlajšimi. Ekipe tekmujejo  
v kuhanju tržiških  bržol v kotličku na odprtem ognju, 
predstavijo se  rokodelci in  starinarji, mladina  ustvarja  
v ustvarjalni delavnici, obiskovalci se pomerijo  v starih 
družabnih igrah, za dobro voljo in razpoloženje godejo  
tržiški glasbeniki.
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Dovžanova soteska – naravni 
spomenik
Trg svobode 18, Tržič
T: 04 597 15 36
T: 051 627 057, 
E: informacije@trzic.si
www.trzic.si

Dovžanova soteska je od leta 1988 zavarovana kot na-
ravni spomenik. Prav tu je Tržiška Bistrica zarezala svojo 
strugo v pisano skladovnico kamnin, starih od 250 do 300 
milijonov let. Fosilni ostanki, okameneli deli rastlin in ži-
vali so še vedno ohranjeni v rožnatem in črnem apnencu. 
Pogosto hudourniška reka kipi čez edinstveno slapišče 
velikih zaobljenih blokov belega kremenovega konglome-
rata in vedno znova najbolj navduši obiskovalce. 



TržiČ
  k u lt u r a  b i va n j a

Kavarna Špela  
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T:04 596 39 00
E: rcrikli@siol.net

Kavarna v mestnem jedru, v atriju Občine Tržič,  z dolgo 
tradicijo. Po pričevanju prebivalcev Tržiča, najboljša 
kava v mestu. Imamo tudi slaščice in sendviče, v pole-
tnih mesecih pa veliko vrst sladoleda. Velika ogrevana 
terasa, vikend zabave z živo glasbo, prenos vseh večjih 
športnih dogodkov na velikem zaslonu. Poleti na terasi, 
pozimi v notranjosti lokala. Zastonj brezžični internet. 
Odlična točka za postanek pred ali po obisku Dovžanove 
soteske in okoliških gora. Pravijo, da če nisi bil v Kavar-
ni Špela, nisi bil v Tržiču.

Gostišče Koren
Damjan Štefe, s. p.
Podljubelj 297,  4290 Tržič
T: 04 596 22 75
T: 041 467 459, 
E: damjan@stefe.si

Gostišče, ki se nahaja v zavetju Karavank, vas bo razva-
jalo z divjačinskimi specialitetami, postrvmi, jagnjetino 
in tradicionalnimi jedmi na žlico. V gostišču je na voljo 
tudi 26 ležišč (skupne sobe). V sklopu gostišča sta tudi 
pustolovski park in brunarica za zabave, lokacija pa 
predstavlja dobro izhodišče v bližnje planine. Če želite 
okusiti odlično hrano in aktivno preživeti prosti čas, ste 
lepo vabljeni!

Gostilna Pr´Krvin  
Nataša Jakovac, s. p.
Slap 12, 4290 Tržič
T: 04 592 20 60
E: jutovec.urska@gmail.com

Gostilna Pr'Krvin je tako domačinom kakor tudi furma-
nom, ki so vozili les iz Jelendola in Loma pod Storžičem, 
poznana že od leta 1874. Vmes je gostilna tudi pogorela, 
vendar so jo pridne domače delovne roke kmalu obno-
vile. Gostilna je dobila ime Pr'Krvin iz zelo preprostega 
razloga – nahaja se namreč na ovinku, v starih časih 
»na krvin« in od tod se je je prijelo ime, ki ga nosi še 
danes. Nahajamo se samo 1,3 km od središča Tržiča,  na 
križišču za Jelendol in Lom pod Storžičem ter 2,3 km od 
znane Dovžanove soteske.

»Kot župan mesta Mari-
bor sem ponosen, da se 
bo mesto leta 2012 odelo 
v barvo kulturne ustvar-
jalnosti in napredka. Ve-
seli me, da Maribor, nekoč 
industrijsko mesto, do-
biva novo podobo. EPK 
2012 je najpomembnejši 
dogodek v Sloveniji po 
predsedovanju Slovenije 
Evropski uniji.«

Franc Kangler,
župan Mestne občine
Maribor

Maribor
Evropska prestolnica kulture 2012

Maribor in partnerska mesta z roko v roki v projektu 
Evropska prestolnica kulture 2012

Mesto Maribor bo s petimi partnerskimi mesti (Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gra-
dec, Velenje, Novo mesto) nosilec zvenečega naziva Evropska prestolnica kulture 
2012 (EPK 2012). V času EPK 2012 bo mesto obiskalo skoraj milijon turistov več, 
do 700.000 več bo nočitev in skoraj štiri milijone obiskovalcev, ki bodo lahko 
uživali v razgibanem in pestrem programu. Naziv za celotno vzhodno kohezijsko 
regijo Slovenije pomeni priložnost za razvoj in umestitev na zemljevid razvitih 
evropskih regij. 

Poseben geografski položaj na stičišču nemške, madžarske in slovenske kulture, 
na jugovzhodu Alp in Panonske nižine, je mestu dalo poseben značaj. Maribor 
se ponaša s tri tisoč let staro kulturno tradicijo, kot tudi s sodobnim kulturnim 
programom. Bogata zgodovinska kulturna dediščina, umetnost, šport, turizem, 
kulinarika in vino, ter druga področja obiskovalcem mesta Maribor ponuja-
jo izredne kulturne izkušnje. Vodilna nit projekta EPK 2012 je slogan »Čista 
energija«, v katerem je strnjeno razumevanje kulture kot aktivnega dejavnika 
družbenih sprememb ter razvojnega preporoda oz. kulturnega razcveta širše 
slovenske regije. Maribor bo ob uresničevanju scenarija prostorskega razvoja 
EPK 2012 doživel predvsem prostorski preporod. Scenarij predvideva številne 
spremembe in izboljšave, temelji pa na oblikovanju prostora reke Drave kot 
generatorja prostorskega razvoja mesta. Predvideva preoblikovanje mestne 
sredice v atraktivno urbano jedro, do katerega bodo vodile prepoznavne pro-
storske povezave. 

Odkrijte skrivnosti očarljivih
zgodovinskih mest Slovenije.

www.zgodovinska-mesta.si
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