
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
 
 

Villa Majda – nova 4-zvezdnična butična zgodba pod kraškim robom 
 
 
 
Osp, 11. avgust 2020 – Konec julija je v vasi Osp pod kraškim robom, kjer se stikata Istra in Kras, 
svoja vrata odprla nova 4-zvezdični butična namestitev oz. posest Villa Majda. Prostor za popoln 
oddih je že sprejel prve obiskovalce, ki so bili po komentarjih sodeč nad videnim in doživetim več 
kot navdušeni.  
 
»Villa Majda je namenjena vsem tistim, ki cenijo preživljanje prostih trenutkov v neposredni 
bližini narave in obožujejo pristne okuse. Prav tako pa bodo nad njo navdušeni vsi ljubitelji lepega 
– vila je namreč oblikovana v stilu večnega dizajna, s poudarkom na detajlih«, je o novi 
namestitveni pridobitvi v slovenski Istri povedal lastnik Aleš Božidar Piščanc. Prostor, ki sta ga 
skupaj s partnerico Marjo Černe uredila z željo po obogatitvi turistične ponudbe v zaledju in dvigu 
kakovosti namestitvene ponudbe v slovenski Istri, se trenutno oddaja individualnim gostom po 
posameznih sobah, posest pa je mogoče najeti tudi v celoti. »Ena glavnih vrednot novo odprte vile 
je trajnostna naravnanost. Vila namreč živi z okoljem, v katerem se nahaja, kar pomeni, da 
spoštujemo naše sosede in naravo, ki nas obkroža, zato je posest primerna predvsem za goste, ki 
to razumejo in cenijo«, še pravi Piščanc. Osp je sicer odlično izhodišče za različne izlete in 
spoznavanje slovenske Istre, prav tako pa je zanimivo za kolesarje in plezalce.   
 
Rustikalna vila z bazenom in šestimi zasebnimi sobami 
Villa Majda, rustikalna istrsko-kraška vila z zunanjim ogrevanim bazenom in prečudovitim 
zelenim vrtom, tako od konca julija že skrbi  za popoln oddih in absolutno sprostitev njenih gostov. 
Gre za višji nivo nastanitve: v vili je v zgornjem nadstropju urejenih in sodobno opremljenih pet 
dvoposteljnih sob superior z velikimi zakonskimi posteljami in zasebnimi kopalnicami, in pa ena 
nekoliko večja, dvoposteljna soba deluxe, ki jo odlikuje še pogled na zeleno kuliso. Dizajn vsake 
sobe piše svojo zgodbo, polno zanimivih detajlov, ki gosta popeljejo v elegantno oazo. Posebna 
zanimivost pa so tudi številke oz. poimenovanja samih sob, saj vsaka od njih pripoveduje zgodbo 
prostora, v katerega je vila umeščena. V spodnjem delu se nahaja restavracija, ki je sicer trenutno 
odprta le za goste vile, in je oblikovana z idejo o odprtem prostoru, nekoliko bolj ločeni od 
glavnega restavracijskega dela pa sta še recepcija združena z barom in vinska klet.  
 
Za vizualno podobo vile so sicer poskrbeli v studiu POKE iz Ljubljane.  
 
Kulinarično razvajanje, ki temelji na sezonski in domači hrani 
V kuhinji Ville Majde vsak dan zadiši po svežih lokalnih dobrotah iz domače njive. Restavracija je 
sicer trenutno odprta le za hotelske goste, ki lahko v okusih uživajo v elegantni jedilnici ali pa kar 
na prostorni terasi ob bazenu, kjer prisluhnejo še petjem ptic ali škržatov. V ceno sobe je vključen 
tudi samopostrežni zajtrk, za večerjo pa se morajo gostje posebej naročiti. Zanje sicer vsak večer 
v kuhinji izberejo različne jedi; na krožnikih pa prevladujejo sezonske sestavine, ki jih radi 
postrežejo skupaj z domačim oljčnim oljem. Dobrote so navadno še isti dan nabrane na lokalni 
njivi, ki se nahaja na sami posesti.       
 
 



 
Villa Majda primerna tudi za organizacijo porok in drugih dogodkov 
Villa Majda se lahko hitro prelevi v prostor za nepozabno poročno doživetje, saj je posest več kot 
idealna za poročna slavja. Ekipa Ville Majde bo poskrbela, da bo poročni dan potekal v intimnem 
in edinstvenem vzdušju, predvsem pa za popolno kulinarično razvajanje. V vili se namreč skriva 
prav poseben prostor … obnovljeni stari skedenj, ki se prelevi v vrhunski kulinarični oder in 
pravljično prizorišče za posebne priložnosti.  
 
Poleg porok je prostor idealen tudi za manjša poslovna srečanja, posebna praznovanja, 
pomembne obletnice in pa manjše poslovne dogodke. Vila bo zagotovo očarala tudi kakšnega 
režiserja oziroma producenta, saj je odlična tudi za snemanje video spotov, promocijskih reklam 
ipd.  
 
 
Verjamemo, da bo Villa Majda očarala tudi vas! 
 
Več informacij o posesti, cenah in doživetjih je na voljo na spletni strani www.majda.si.  
 
 
Z lepimi pozdravi! 
 
 
Avtor priloženih fotografij: Rok Jurman 
 
 
 

Pripravila: 
Luca Stančič Kodarin 

 
Marketing Villa Majda 

E: marketing@majda.si 
T: + 386 41 259 994 

 
 
 

Kontakti: 
W: www.majda.si 
E: info@majda.si 

T: + 386 (0)31 000 350 
 

Sledite nam: 
FB / IG  
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