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Doživetja destinacije Posavje
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V znamenju vode
Regijo Posavje na vsakem koraku zaznamuje voda, ki prepleta rdečo
nit turistične ponudbe. Od termalne vode v zdraviliščih do dveh
najdaljših slovenskih rek Save in Krke, ki ponujajo neštete vodne
aktivnosti. Regijo poleg vode zaznamuje tudi vino in seveda odlična
gastronomija. Zaradi zelene narave je odlična izbira za pohodnike in
kolesarje, s številnimi posavskimi gradovi pa privablja navdušence kulturne dediščine. Torej prava izbira za vse okuse in za vse generacije!
Ribje legende

2

Aktivno in zeleno
Mirni kotički v naravi vabijo na polnjenje energije, odkrivanje zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ter popolni sproščenosti. Raziščite Posavje s
kolesom ali peš in se napolnite z energijo lokalnih okusov kot so krškopoljski prašič, kopun, sladkovodne ribe, cviček, modra frankinja, čokoladno vino in penine. Vse te dobrote najdete v najrazličnejših izvirnih preoblekah pri lokalnih ponudnikih.
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Program za 1 dan
•
•

raziskovanje destinacije Krško s kolesom ali peš (pot na Mohor,
pohodna pot po Trški Gori, vzpon na Grmado)
ogled in degustacija v Kleti Krško
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• namestitev na posestvu Tri lučke, na posestvu je možnost izposoje električnih koles s katerimi se podate na
okoliške kolesarske poti ali pa se odpravite raziskovati
okolico peš (pot na Mohor, pohodna pot po Trški Gori,
vzpon na Grmado)
• ogled in degustacija v Kleti Krško
• večerja na posestvu Tri lučke

Drugi dan

Prvi dan

Program za 2 dni
• ribolov na reki Krki ali Savi ali ogled slapov na Bohorju
• vožnja s sup-i ali čolni okoli otoka Kostanjevica na Krki
• ogled Kostanjeviške jame in večerja v jami
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Okusi Posavja - vino in kulinarika
Okusite kulinarična doživetja, ki temeljijo na lokalni energiji okusov kot so krškopoljski prašič, kopun, sladkovodne ribe, cviček, modra frankinja, penine, čokoladno vino,…. Vse te dobrote v najrazličnejših izvirnih preoblekah najdejo svoje mesto pri lokalnih ponudnikih.
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Program za 1 dan
•
•
•

ogled in degustacija v Kleti Krško
izdelovanje čokoladnih pralinejev v Hiši trt, vina in čokolade Kunej
večerja v gostilni Repovž

Ribje legende

7

•
•
•
•
•

namestitev na posestvu Tri lučke
ogled in degustacija v Kleti Krško
izdelovanje čokoladnih pralinejev v Hiši trt, vina
in čokolade Kunej
večerja na posestvu Tri lučke

Drugi dan

Prvi dan

Program za 2 dni
• ogled gradu Sevnica in degustacija v Lutrovi kleti
(First Lady, Modra frankinja)
• gourmet doživetje v gostilni Repovž
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Poleg pobega na oddih tudi nakupovanje
Posavje je idealna destinacija za skupino najboljših prijateljic, ki ljubijo dobro hrano in vino, se pustijo razvajati in obožujejo poletne dogodke s
kančkom umetniške kulture. Destinacija Posavje se je v zadnjih letih razvila v smeri luksuznih butičnih nastanitev, ki jih dopolnjujejo restavracije z
večkrat nagrajenimi Chefi ter vrhunska lokalna vina. Privoščite si ne le vikend oddih, ampak kar mini počitnice s prijatelji, ki si jih boste spominjali
po modernih krožnikih, svežih peninah, koncertu v grajskem atriju, sproščujoči masaži in po nakupu skrbno izbranih izdelkih znamke First lady.
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Program za 1 dan
•
•

ogled starega mestnega jedra Sevnica, nakupovanje v Lisci in Kopitarni, blagovna znamka First Lady
ogled in degustacija v Kleti Krško
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• namestitev na posestvu Tri lučke
• izdelovanje čokoladnih pralinejev in okušanje čokoladnega vina v Hiši trt, vina in čokolade Kunej
• ogled in degustacija v Kleti Krško
• gourmet doživetje na posestvu Tri lučke

Drugi dan

Prvi dan

Program za 2 dni
• ogled starega mestnega jedra Sevnica, nakupovanje
v Lisci in Kopitarni, blagovna znamka First Lady
• gourmet doživetje v gostilni Repovž
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Vikend pobeg
Zeleno okolje, vinogradniški griči in kulinarika so razlog za vikend oddih, kjer se lahko predate aktivnostim v naravi in pobegnete od napornega
vsakdana. Obiščite posavske gradove, ki so nanizani vzdolž reke Save in spoznajte njihovo bogato zgodovino. Pestra izbira manjših butičnih
nastanitev nudi popolni oddih v naravi, kjer lahko na e-kolesu odkrivate lokalno ponudbo in spoznate domačine. Mirni kotički v naravi vabijo
na polnjenje energije, odkrivanje zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ter popolni sproščenosti. Večer zaključite s kozarcem vrhunske posavske
penine dopolnjene s izvrstnimi lokalnimi jedmi.
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Program za 1 dan
•
•
•

vodna doživetja in wellnes razvajanje v Termah Čatež
kosilo v gostilni Kunst (znani po kopunu in krškopoljskem prašiču)
ogled in degustacija v Kleti Krško
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• namestitev v butičnih Termah Paradiso, vodna doživetja
in wellnes razvajanje
• gourmet doživetje v Gostilni Kunst, Restavraciji Tri lučke
ali Domaćiji Repovž

Drugi dan

Prvi dan

Program za 2 dni
• gled in degustacija v Kleti Krško
• ogled Kostanjevice na Krki in kostanjeviške jame in
večerja v jami
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Izletniki
Obisk Posavja je odlična izbira za izlet. Posavje je stičišče raznolike kulturne dediščine, prečudovitih sakralnih stavb in spomenikov ter prepleteno z bogato ponudba lokalnih gostincev nudi nešteto možnosti za vinsko razvajanje in pokušanje lokalne kulinarike. Raznolikost ponudbe
zagotavlja, da se najde pravo doživetje za vsakogar! Z veseljem pa smo vam na voljo tudi za kakšen popotniški nasvet in pripravo programa
“izleta po meri”.
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Program
• splavarjenje po reki Savi (doživetje z radeškimi splavarji, splav sprejme 70 ljudi, splavarska dobrodošlica,
splavarski golaž in pijača, šaljivo obarvan splavarski krst)
• ogled gradu Rajhenburg
• kosilo Gostilna Pečnik (ribe), Gostilna Kunst (krškopoljski prašič)
• gastronomski užitek Classic v Vinsko gastronomskem centru Turn (ogled Kleti Krško s kulinarično pokušino in kulturno noto)
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Teambuilding
Destinacija Posavje je zagotovo ena tistih, ki vas v nobenem pogledu ne pusti ravnodušnih. Osvežujoče reke, bujna zelena narava, vinorodni
griči in prijazni domačini so le nekateri izmed razlogov, zaradi katerih Posavje pusti svoj neizbrisan pečat. Uživajte bogastvo te zelene destinacije, kjer lahko ob številnih aktivnostih v naravi izkusite adrenalin in se napolnite z energijo (kartodrom Raceland, vodna doživetja na reki Krki
in Savi, pohodništvo in kolesarjenje).
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Program
• obisk Raceland-a in vožnja z go-karti (izposoja kartov in organizacija tekmovanja za skupino obiskovalcev
vključno s podelitvijo pokalov)
• kosilo Gostilna Kunst (znani po krškopoljskem prašiču, edini ohranjeni slovenski avtohtoni pasmi)
• gastronomski užitek Classic v Vinsko gastronomskem centru Turn (ogled Kleti Krško s kulinarično pokušino)
• ogled Kostanjeviške jame z možnostjo piknika pred jamo ali vožnja s sup-i in čolni ali ribolov na reki Krki
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Poslovneži
Obisk Krškega je odlična izbira za navezovanje novih poslovnih poti.
Krško je stičišče mnogih uspešnih poslovnih zgodb, hkrati pa ponuja
možnost poslovnih ali kongresnih srečanj.
Poleg poslovnih vzgibov za obisk mesta ob Savi si vzemite čas tudi za
kakšen krajši ogled okoliških turistično zanimivih točk ali za razvajanje brbončic. Bogata ponudba lokalnih gostincev namreč ponuja
nešteto možnosti za gurmansko razvajanje in vinsko razodetje.

Raznolikost ponudbe zagotavlja, da se najde pravo doživetje za
vsakogar!
Raziščite lahko nabor doživetij, ki smo jih nanizali posebej za vas (ogledi gradu Rajhenburg, Mestnega muzeja Krško, Speedway zbirke,
Cvičkov hram, obisk Raceland-a,...).
Z veseljem pa smo vam na voljo tudi za kakšen popotniški nasvet
(Pohod po poti štirih slapov, Pot trapistov, spust po reki Krki, ribolov
in splavarjenje na reki Savi ali na ribnikih Mačkovci,…).
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Program
• poslovno kosilo na posestvu Tri lučke
• gastronomski užitek Premium ali Gourmet v Vinsko gastronomskem centru Turn (ogled Kleti Krško s kulinarično pokušino)
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Namigi za turistične agencije
Dobrodošli v Posavju, destinaciji termalnih vod, osvežujočih rek, zelene narave, vinorodnih gričev in prijaznih domačinov. Razvajajte svoje
borbončice s posavskimi vini in kulinriko. Spoznajte bogato kulturno dediščino Posavja ter ob številnih aktivnostih v naravi izkusite adrenalin
ali se napolnite z energijo.
V nadaljevanju so nanizana doživejta, ki se poljubno dodajajo programe za turistične agencije.
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Vodna doživetja
Posavje nudi različna vodna doživetja (termalni vodni užitki, sup-anje in vožnja s kanujem). Reki Sava in Krka,
potoki in ribniki omogočajo bogat ulov in obilo ribiških užitkov.
Namigi za vodena doživetja:
• Terme Čatež in Terme Paradiso
• sup-anje in vožnja s kanujem na reki Krki
• splavarjenje na reki Savi
• ribolov na reki Krki in Savi, muharjenje na reki Mirni
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Zeleno doživetje
Narava v Posavju vabi tako tiste, ki se želijo prepustiti utripu nedotaknjenih skrivnosti Krakovskega gozda, naravnega spomenika
Jovsi, Kozjanskega parka, ali pa se naužiti slikovitih slapov na Bohorju, raziskovanje čudovite Kostanjeviške jame.

Ribje legende

23

Okusi Posavja
Okusite kulinarično doživetje, ki temelji na lokalnih posebnostih. Ena izmed njih je krškopoljski prašič, kopun, sladkovodne ribe.
Gastronomske posebnosti so bizeljski kolač, ajdov kolač, ocvirkovka, pletenice, sevniška salama, čokoladno vino, cviček, modra frankinja in kakovostne penine. Vse te dobrote v najrazličnejših izvirnih preoblekah najdejo svoje mesto pri lokalnih ponudnikih.
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Namigi za
posavske okuse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restavracija Tri lučke
Gostilna Kunst
Ošterija Debeluh
Gostilna Repovž
Gostilna Šempeter
Restavracija Ajda
Gostilna Dolinšek
Gostilna Žolnir
Gostišče Močivnik
Gostilna Jež
Gostilna Gadova peč
Gostilna Les
Turistična kmetija Grobelnik
Turistična kmetija Vimpoljšek
Ekološka kmetija Pri Martinovih

Posavske kleti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klet Krško
Klet penine Istenič
Klet Keltis
Domaine Slapšak
Vina Jelenič
Vinska klet Molipachi
Vinska klet Žaren
Vina Kobal
Vinska klet Dular
Hiša trt, vina in čokolade
Kunej
• Hiša frankinje Kerin
• Vina Kozinc
• Vinska klet Jarkovič

Posavske pivovarne:
• Pivovarna Reset
• Pivovarna APE
Ribje legende
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Dediščina Posavja
Posavje je še posebej prepoznano po srednjeveških gradovih: grad Sevnica s kletjo modre frankinje, grad Rajhenburg se ponaša z
zgodovino trapistov, grad Raka se ponaša z obsežno baročno zbirko predmetov, v gradu Mokrice domuje butični hotel, v gradu
Brežice je na ogled pokrajinski muzej z eno najlepših baročnih dvoran – viteško dvorano. Poseben je tudi cistercijanski samostan
Kostanjevica na Krki z Galerijo Božidar Jakac.
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Projekt Ribje legende sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republike Slovenije v okviru OP ESPR 2014-2020. Za vsebino je odgovoren CPT Krško.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2021-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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