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1. Doživetja - analiza trga
Z namenom, da razvijemo tržno zanimiv, privlačen in povezan produkt smo najprej pregledali
turistično ponudbo na destinaciji Posavje, katero predstavlja 6 občin (Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, in Sevnica). Analizirali smo turistične spletne strani,
preverili trenutno obstoječo turistično ponudbo (kaj že nudimo svojim obiskovalcem).
Prav tako smo določili ključne obiskovalce/persone za destinacijo Posavje.

2. Ciljni obiskovalci/persone
Persone ciljnega slovenskega turizma so opredeljene v raziskavi Segmentacija – identifikacija
ciljnih skupin slovenskega turizma, v kateri je opredeljeno 12 t.i. person (buying personas), ki
poosebljajo posamezne ciljne segmente (tujih) turistov v Sloveniji.
Persona za katero razvijamo povezano ponudbo je/so: raziskovalec (doživetja), družabnik
(druženje) in muza (skrb zase). Persone so opredeljene v poročilu projekta Persone ciljnih
skupin slovenskega turizma (september 2016).
Te persone so:
1. DRUŽABNI FOODIEJI (družabniki):
- primarni motiv: okusiti in izkusiti presežke,
- sekundarni motiv: uživati in se dobro imeti, spoznati nekaj novega, preživeti
kakovosten čas z ženo in otroki,
- pričakovanja: druženje, biti sproščen, spočiti se in se naspati, pozabiti na vsakdan,
- zanimanja: kulinarika, obiski vinskih kleti, lokalnih znamenitosti, zgodovina,
- potovanje pričnejo raziskovati in načrtovati 6 mesecev vnaprej, informacije iščejo
preko spleta in agencij, rezervacijo opravijo 5 mesecev v naprej (agencija ali
Booking.com), potovanje traja 10 dni, potrošijo cca. 2.500 € na družino.
2. ZELENI RAZISKOVALCI (raziskovalci):
- primarni motiv: iti nekam, kjer je lepo,
- sekundarni motiv: spoznati novo deželo, doživeti raznolikost,
- pričakovanja: sprostitev in dobro počutje, občutek miru in umik od vsakdana,
barvita narava in lepi razgledi, čisto okolje, kvaliteten javni transport in dostopne
informacije,
- zanimanja: lahke aktivnosti v naravi, ogled naravnih znamenitosti, obisk mestnih
jeder,
- potovanje pričnejo raziskovati in načrtovati 3 mesece vnaprej, informacije iščejo
preko spleta in tiskanih vodičev, rezervacijo opravijo 1 mesec vnaprej
(Booking.com), potovanje traja 1 teden, potrošijo cca 1.200 € na par.
3. URBANI POTROŠNIKI (družabniki):
- primerni motiv: druženje in čas s prijatelji,
- sekundarni motiv: uživanje, razvajanje,
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-

pričakovanja: dobro razpoloženje, veliko užitja in zabave, pozabiti na vsakdan,
maksimalno zapolnjen dana brez dolgočasja,
zanimanja: spoznavanje kulture, spoznavanje lokalne prehrane, večerna zabava,
glavne znamenitosti mesta, priložnosti za nakupovanje, razvajanje – (urbani) spa,
wellnes,
potovanje pričnejo načrtovati in raziskovati 1-2 meseca vnaprej, informacije iščejo
preko spleta, potovanje rezervirajo 1-2 meseca vnaprej (Booking.com), potovanje
traja 3 dni, potrošijo cca 800 € na osebo.

4. SPROŠČENI ESKAPISTI (muze):
- primarni motiv: pobeg od napornega vsakdana,
- sekundarni motiv: skrb za zdravje in dobro počutje, umik od telefona in
računalnika, spoznavanje novega okolja,
- pričakovanja: doživetje sproščenosti in umirjenosti, veliko vitalne energije in moči,
brezskrbnost, odmik, mir in tišina, odlična hrana,
- zanimanja: bazeni s termalno vodo, opazovanje narave, selfness programi, lokalne
specialitete, posebne izkušnje,
- potovanje pričnejo raziskovati in načrtovati 1 mesec vnaprej, informacije iščejo
spleta, rezervacijo opravijo 1 mesec vnaprej (hotel neposredno), potovanje traja 5
dni, potrošijo cca 1.200 na par.

3. Kaj imamo na lokalni ravni občin in destinacije Posavje
Analizirali smo spletne strani s turistično ponudbo za vseh 6 občin na destinaciji Posavje s
poudarkom na doživetjih:
1. Bistrica ob Sotli, nosilec turizma je Občina Bistrica ob Sotli,
www.bistricaobsotli.si/predstavitev/turizem,
2. Brežice, nosilec turizma ZPTM Brežice, www.discoverbrezice.com,
3. Kostanjevica na Krki, nosilec turizma je Občina Kostanjevica na Krki,
www.kostanjevica.si,
4. Krško, nosilec turizma CPT Krško, www.visitkrsko.com,
5. Radeče, nosilec turizma KTRC Radeče www.visitradece.si,
6. Sevnica, nosilec turizma KŠTM Sevnica, www.visit-sevnica.com/si.
Na ravni destinacije Posavje je turistična spletna stran www.posavje.com, katerega upravlja
Regionalna razvojna agencija Posavje.
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3.1Občina Bistrica ob Sotli
Občina Bistrica ob Sotli nima lokalne turistične organizacije, ki bi posebej pokrivala področje
turizma (razvoj, promocija,…), tako da:
- je turizem predstavljen na občinski spletni stran
www.bistricaobsotli.si/predstavitev/turizem,
- turistična ponudba je samo našteta (športne aktivnosti, prodaja pridelkov iz kmetij,
naravne znamenitosti, kulturna dediščina, kleti in vinotoči,
- ni posebej oblikovanih paketov oz. programov.

3.2Občina Brežice
Za občino Brežice je nosilec turizma (razvoj in promocija) Zavod za podjetništvo, turizem in
mladino Brežice.
ZPTM Brežice tako:
- upravlja s spletno stranjo www.discoverbrezice.com,
- spletna stran je privlačna, sodobnega dizajna,
- turistična ponudba lepo predstavljena, privlačne fotografije,
- turistična ponudba razdeljena v glavne sklope odkrij, doživi, načrtuj in aktualno,
- izpostavljenih top 5 doživetij - https://www.discoverbrezice.com/top-5-dozivetij,
- izpostavljeni turistični paketi - https://www.discoverbrezice.com/turisticni-paketi.
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3.3Občina Kostanjevica na Krki
Občina Kostanjevica na Krki nima lokalne turistične organizacije, ki bi posebej pokrivala
področje turizma (razvoj, promocija,…), tako da:
- je turizem predstavljen na spletni stran občinski spletni strani www.kostanjevica.si,
- turistična ponudba je samo našteta (kaj obiskati, prenočišča in gostinska ponudba),
- ni posebej oblikovanih paketov oz. programov.

3.4Občina Krško
Za občino Krško je nosilec turizma (razvoj in promocija) Center za podjetništvo in turizem
Krško.
CPT Krško tako:
- upravlja s spletno stranjo www.visitkrsko.com,
- spletna stran je privlačna, sodobnega dizajna,
- turistična ponudba je lepo predstavljena, privlačne fotografije,
- turistična ponudba je razdeljena v glavne sklope staro mestno jedro, doživetja in
ogledi, aktivno, gastronomija in namestitve,
- izpostavljena doživetja in ogledi - https://www.visitkrsko.com/dozivetja-in-ogledi
in »To morate videti« - https://www.visitkrsko.com/to-morate-videti.
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3.5Občina Radeče
Za občino Radeče je nosilec turizma (razvoj in promocija) Kulturno turistično rekreacijski
center Radeče.
KTRC Radeče tako:
- upravlja s spletno stranjo – www.visitradece.si,
- spletna stran je privlačna, sodobnega dizajna,
- turistična ponudba je lepo predstavljena, privlačne fotografije,
- turistična ponudba je razdeljena v glavne sklope spoznaj, obišči in aktualno,
- izpostavljena doživetja - https://visitradece.si/znamenitosti/dozivetja/.
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3.6Občina Sevnica
Za občino Sevnico je nosilec turizma (razvoj in promocija) Zavod za kulturo, šport, turizem in
mladino Sevnica.
KŠTM Sevnica tako:
- upravlja s spletno stranjo - www.visit-sevnica.com/si,
- spletna stran je privlačna, sodobnega dizajna,
- turistična ponudba je lepo predstavljena, privlačne fotografije,
- turistična ponudba razdeljena v glavne sklope doživi, okusi in namestitve,
- izpostavljena doživetja in paketi – https://www.visit-sevnica.com/si/kam-tamesec.html.
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3.7 Na ravni destinacije Posavje
Na ravni destinacije Posavje za razvoj in promocijo turizma skrbi Regionalna razvojna agencija
Posavje.
RRA Posavje tako:
- upravlja s spletno stranjo www.posavje.com
- spletna stran je privlačna, sodobnega dizajna,
- turistična ponudba je lepo predstavljena, privlačne fotografije,
- turistična ponudba je razdeljena v glavne sklope zeleno, aktivno, okusi, gradovi,
dediščina, namestitve in namigi za doživetja,
- izpostavljena doživetja – https://posavje.com/kategorija/namigi-za-dozivetja/.
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4. Ugotovitve
1. na ravni občin:
- od zgoraj navedenih turističnih spletnih strani imajo samo nekatere navedene in
opisane turistične programe oz. pakete,
- v kolikor je objavljen turistični program, ta največkrat vsebuje samo 1 storitev oz.
največ 2 storitvi (ogled in kulinariko ali kulinariko in nočitev),
- turistični programi vsebujejo ponudbo znotraj mej ene občine (ne vsebujejo oz.
predstavljajo povezanosti med občinami),
- gre za 1-dnevne turistične programe.
2. na ravni destinacije:
- turistični paketi so oblikovani tako, da pokrivajo ponudbo ene od občin,
- predstavljeni turistični paketi v večini primerov vsebujejo gastronomsko ponudbo
(kulinariko in vino) in namestitev.
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5. Doživetja – primeri dobre prakse
5.1 Green adventure
https://www.green-adventure.eu/dozivetja/fly-fishing-paradise/

Fly Fishing Paradise – potek doživetja
Fly Fishing Paradise se začne po približno 30 minut dolgi vožnji od Novega mesta do
Žužemberka, kjer boste lahko poizkusili ukaniti šarenko ali potočnico iz reke Krke. Ob dobrem
dnevu in ustrezni količini ribiške sreče, vam lahko uspe tudi veliki met – ulov trofejne potočne
postrvi. Najprimernejši čas za muharjenje je od aprila do julija. Že v toplih aprilskih večerih se
začne spektakularni večerni skok postrvi, katerega vrhunec je maja in v začetku junija.
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Ob pravem ribiškem zajtrku na Fly Fishing Paradise se vam bo predstavil ribiški vodnik, s
katerim boste pregledali vabe in drugo opremo, izpilili strategijo za uspešen ulov ter se po
krajši vožnji odpravili v »boj« z lepoticami iz reke Krke.
Po štirih urah uživanja ob vihtenju ribiške palice se boste odpravili na zasluženo kosilo, kjer se
boste s prijatelji dokončno dogovorili kdo je »skoraj« ujel največjo ribo in čigava je imela
»največ med očmi. Po kosilu bo sledil še drugi polčas ribolova, ki bo trajal do mraka. Čudovit
dan boste zaključili z okusno večerjo.
Aktivnost muharjenja je namenjena ribičem, ki prisegajo na športni ribolov v rajski neokrnjeni
naravi in popoln odklop od običajnega vsakdana.
Ponudba vsebuje:
- zajtrk, kosilo in večerja
- ribiška dovolilnica catch&release
- ribiški vodnik
- prevoz
- praktično darilo
Opcijsko:
- nočitev z zajtrkom in guesthouse / hotel
Trajanje:
- 1 dan (12 ur)
Lokacija:
- Žužemberk
Število oseb:
- 2-6 oseb
Cena:
- od 290 € dalje

5.2 Fish&fly Trio
https://www.green-adventure.eu/dozivetja/fish-fly-trio/
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Fish&Fly TRIO – potek doživetja
FISH & FLY TRIO je na edinstven način namenjen vse širši množici ljubiteljev muharjenja,
predvsem pa gostom, ki prisegajo na aktivno preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi, z
izkušenimi vodniki in vrhunsko kulinariko.
Ponuja doživetje na 3 različnih ribiških destinacijah in gostom zastavlja »trojni izziv«, da v 3
dneh ujamejo 3 domorodne ribje vrste; reka Kolpa (lipana), reka Krka (potočno postrv) in reka
Soča (soško postrv). Ob tem bodo gostom ves čas na razpolago izkušeni vodniki, nastanitev in
kulinarična doživetja pri 3 različnih ponudnikih. Poskrbljeno bo za transport, ki zadnji dan
vključuje tudi polet z letalom na relaciji Novo mesto – Bovec, ki produktu dodaja »premium«
noto. Gost, ki bo uspešno premagal »trojni izziv,« bo ob koncu tridnevnega programa deležen
še posebne nagrade in vpisan na “lestvico zmagovalcev”.
Aktivnost muharjenja je namenjena ribičem, ki prisegajo na športni ribolov v rajski neokrnjeni
naravi in popoln odklop od običajnega vsakdana.
Ponudba vsebuje:
- 3 x nastanitev z zajtrkom
- 3 x večerja
- 3 x lunch paket
- 3 x strokovno vodenje
- 3 x celodnevna ribolovna dovolilnica U & S
- transport
- transfer z letalom / helikopterjem
- ribolovna oprema
- praktično darilo
Trajanje:
- 3 dni
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Lokacija:
- reka Krka, reka Kolpa, reka Soča
Število oseb:
- 2-6 oseb
Cena:
- od 1900€ / osebo

5.3 Vintage gourmet tour
https://www.slovenia.info/sl/edinstvena-dozivetja/vintage-gourmet-tour
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Vintage gourmet tour – potek doživetja
Srečanje na dogovorjenem mestu in vožnja s starodobniki skozi Portorož in po obalni cesti, mimo
vinogradov, skozi oljčnike, pa vse do razgledne točke Belvedere nad ribiškim mestom Izola.
Sprehod skozi stare oljčne nasade, spoznavanje različnih sort oljk, degustacija istrskega pršuta in hišne
penine na impozantni razgledni točki najvišjega flišnega klifa ob Jadranski obali.
Vožnja mimo Izole po obalni cesti do hišne oljarne Lisjak v istrski vasi Krkavče.
Prihod v oljarno, dobrodošlica s tradicionalno jedjo »bobiči«, istrsko mineštro s koruzo.
Obhod oljarne, testiranje oljčne kozmetike narejene iz oljčnih koščic in vodena degustacija osmih vrst
hišnega olja.
Povratek s starodobniki.
Ponudba vsebuje:
- vožnjo s starodobniki
- ogled oljčnikov in spoznavanje različnih sort oljk
- vodeno degustacijo tipičnih istrskih olj
- okušanje hišne penine in kozmetičnih izdelkov iz oljke
- tradicionalno istrsko kulinariko
Tajanje:
- 2,5 ure
Lokacija:
- Šalara 28, Koper
Cena:
- od 300 € /za skupino min 2 osebi

5.4 Wine safari
https://kontrabant.si/
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Wine safari – potek doživetja
Wine Safari – Ta mali
Wine Safari za začetnike in tiste z manj časa, a močno željo po pristnem doživetju Brd.
Je krajši. Traja približno 3 ure.
S prav posebno mašino se podamo v vinograd in v najpristnejšem okolju okušamo vino in
degustiramo dobrote iz teh krajev. Nato nas sprejme vinar v svoje dom, svojo klet in se nam
skozi svoje vino predstavi. Sledi najlepši razgled na Brda in povratek s postankom v idilični vasi
Šmartno.
Wine Safari – Ta pravi
Wine Safari za vse željne posebnega doživetja v Brdih in Colliu. Lačni pa tudi zagotovo ne boste.
Ta je malo daljši, ampak je tisti ta pravi – morate si vzeti 6 ur, a se res splača.
Začnemo v vinogradu, kot se spodobi, z glažem vina in domačimi dobrotami. Ko smo kontenti,
se počasi odpravimo do prve kleti, kjer bomo degustirali svetovno poznana briška vina. Zraven
imenitnega vina paše dobra hrana in zato se bomo po degustaciji zaustavili in pojedli nekaj
dobrega. Kontrabant ne bi bil tisti pravi, če bi ostali samo na eni strani meje, zato vas bomo
po skrivni poti pripeljali v italijanski Collio, v klet vrhunskega vinarja. Verjamemo, da bodo
pripravili tudi nekaj malega za pod zob. Po lepo preživetem dnevu se odpravimo nazaj na
slovensko stran, kjer vas čaka še manjše presenečenje.
Cena se oblikuje glede na željo in velikost skupine.

5.5 Velenje Underground
https://www.visitsaleska.si/sl/products/velenje-underground/
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Velenje Underground – potek doživetja
Vrhunska kulinarika 160 m pod površjem zemlje – Štajgerjeva južna nagrajenih kuharskih
mojstrov (chefov) – Spust z najstarejšim dvigalom in vožnja s podzemnim vlakom
Pridite po rudarske in gastronomske presežke Slovenije. Doživite jih z vsemi čuti!
V Muzeju premogovništva Slovenije vas čaka vodič, ki vas opremi z lučko in čelado. Po skoku
čez kožo, knapovskem pozdravu iz kuhinje in rudarskem pozdravu Srečno! se z najstarejšim
dvigalom v Sloveniji spustite v rudniški rov na eni od najdebelejših plasti premoga na svetu.
Ogledate si najatraktivnejše lokacije podzemlja, ki na presenetljiv način pripovedujejo zgodbo
o rudarjenju.
Vstopite v najglobljo jedilnico v Evropi, urejeno kar 160 m pod zemeljskim površjem. Tu vas
natakarji in vrhunski chefi razvajajo z izvirnimi jedmi, ki so jih navdihnile lokalne sestavine in
rudarska tracija. Štajgerjevo južno spremljajo izbrana vina in glasbena animacija.
Po kulinaričnem doživetju vas čaka razburljiva vožnja s podzemnim vlakom, vrnitev na površje
z dvigalom in vstop v rudarsko črno garderobo. Kozarec penine spremlja pogovor o vtisih,
spominek presenečenja pa vas obogati, da se doživetja spominjate še z drugimi ljudmi.
Ponudba vsebuje:
- srečanje z vodnikom pred Muzejem premogovništva, pijača dobrodošlice in knapovski
pozdrav iz kuhinje
- spust v rudnik z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji, ogled atraktivnih lokacij
podzemlja
- vstop v najglobljo jedilnico v Sloveniji in večerja – Štajgerjeva južna s 4 hodi, vrhunskimi
vini in glasbeno animacijo
- vožnja s podzemnim vlakom
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- ogled rudarske črne garderobe, kozarec vrhunske penine in spominek presenečenja
Trajanje:
- cca 3 ure (od 18.30 do 21.30 ure ali po dogovoru)
Cena:
- 110,00 EUR na osebo – za skupine nad 25 oseb
- 250,00 EUR na osebo – za skupine 6 oseb
- 475,00 EUR na osebo – za 2 osebi
Cena vključuje: organizacijo in vodenje, spust z dvigalom, doživetje muzejskih atrakcij in
zgodbe, 4-hodno večerjo z vini in glasbeno spremljavo, kozarec penine, spominek
presenečenja.

6. Ponudba vodenih ogledov in doživetij za destinacijo Posavje
6.1Programi za persone
6.1.1 Zeleni raziskovalec
Aktivno in zeleno
Destinacija Posavje je zagotovo ena tistih, ki vas v nobenem pogledu ne pusti ravnodušnih.
Termalne vode, osvežujoče reke, bujna zelena narava, vinorodni griči in prijazni domačini so
le nekateri izmed razlogov, zaradi katerih Posavje pusti svoj neizbrisen pečat. Razvajajte svoje
čute s termalnimi in gastronomskimi doživetji. Potujte v času in spoznajte bogato kulturno
dediščino Posavja. Uživajte bogastvo te zelene destinacije, kjer lahko ob številnih aktivnostih
v naravi izkusite adrenalin ali se napolnite z energijo.
Napolnite si dušo in srce z nepozabnimi utrinki in doživetji v neokrnjeni naravi.
Posavje je dom neokrnjene narave, ki vodi tako v višave, ki postrežejo z izjemnimi razgledi.
Nepozabna so kolesarska doživetja, ki prinašajo svoje užitke in izzive. Reki Sava in Krka, številni
pritoki ter ribniki omogočajo bogat ulov in obilo ribiških užitkov. Kakovostne ribe iz Save in
Krke imajo vse pomembnejše mesto tudi v kulinariki. Narava v Posavju vabi tako tiste, ki se
želijo prepustiti utripu nedotaknjenih skrivnosti Krakovskega gozda, se naužiti slikovitih slapov
na Bohorju ali raziskati čudovito Kostanjeviško jamo. Izkusite avtentična kulinarična doživetja,
ki temeljijo na lokalnih posebnostih kot so krškopoljski prašič, kopun, sladkovodne ribe, cviček,
modra frankinja in kakovostne penine. Vse te dobrote najdete v najrazličnejših izvirnih
preoblekah pri lokalnih ponudnikih.
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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Program za 2 dni:
1. dan:
- 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
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2. dan:
- 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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6.1.2 Družabni foodie
Okusi Posavja – tradicija in edinstvenost na krožniku
Izkoristite avtentična kulinarična doživetja, ki temeljijo na lokalnih posebnostih. Ena izmed njih
je zagotovo krškopoljski prašič, ki ima zaradi edinstvenega okusa pomembno mesto v
kulinaričnih mojstrovinah. Ne smemo pa pozabiti tudi na kopuna, sladkovodne ribe ter pristne
lokalne jedi iz pregrete smetane, narejene iz domačega mleka. Gastronomske posebnosti so
tudi kolači, ocvirkovka, pletenice, sevniška salama, čokoladno vino, cviček, modra frankinja in
penine. Vse te dobrote v najrazličnejših izvirnih preoblekah najdejo svoje mesto pri lokalnih
ponudnikih.
Program za 1 dan:
- ogled in degustacija v Kleti Krško
- izdelovanje čokoladnih pralinejev v Hiši trt, vina in čokolade Kunej
- večerja v gostilni Repovž

Program za 2 dni:
1. dan:
- namestitev na posestvu Tri lučke
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ogled in degustacija v Kleti Krško
izdelovanje čokoladnih pralinejev v Hiši trt, vina in čokolade Kunej
večerja na posestvu Tri lučke

2. dan:
- ogled gradu Sevnica in degustacija v Lutrovi kleti (First Lady, Modra frankinja)
- gourmet doživetje v gostilni Repovž
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6.1.3 Urbani potrošnik
Krško in 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.

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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Program za 2 dni:
1. dan:
- 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
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2. dan:
- ogled starega mestnega jedra Sevnica, nakupovanje v Lisci in Kopitarni, blagovna
znamka First Lady
- gourmet doživetje v gostilni Repovž

6.1.4 Sproščeni eskapist
Zeleno okolje, vinogradniški griči in odlična kulinarika so razlog za vikend oddih, kjer se lahko predate
aktivnostim v naravi in pobegnete od napornega vsakdana. Še posebej veličastni so posavski gradovi
in njihova bogata zgodovina, ki so nanizani vzdolž reke Save. 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.

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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Program za 2 dni:
1. dan:
- namestitev v butičnih Termah Paradiso, vodna doživetja in wellnes razvjanje
- gourmet doživetje v Oštarija Debeluh

2. dan:
- ogled in degustacija v Kleti Krško
- ogled Kostanjevice na Krki in kostanjeviške jame in večerja v jami
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6.2 Programi za ciljne skupine
6.2.1 Za izletnike
Odkrijte Posavje!
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”.
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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6.2.2 Teambuilding
Aktivno v Posavju!
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).
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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6.2.3 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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Ko na posestvu Tri lučke na Sremiču ob prihodu in udobni namestitvi postrežejo s predjedjo,
lahko s poslovnim partnerjem prebijete led in na ta način pogovor lažje steče z manj resnimi
temami, kar je vsekakor pomembno pri ustvarjanju sproščenega vzdušja in prehod na
poslovne teme. Za to pa ne poskrbita samo dobra hrana in pijača, ampak tudi mir in
diskretnost v restavraciji.
Po zaključenem poslovnem kosilu se tako podate na sproščen ogled kleti in pokušino v Vinsko
gastronomski center Turn, kjer se prepustite sprehodu skozi grajsko klet, podobe preteklosti
ter izvirne, a žlahtne okuse izbranih kulinaričnih dobrot.
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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6.2.4 Turistične agencije
Dobrodošli v Posavju
Destinacija Posavje je ena tistih, ki vas v nobenem pogledu ne pusti ravnodušnih. Termalne
vode, osvežujoče reke, bujna zelena narava, vinorodni griči in prijazni domačini so le nekateri
izmed razlogov, zaradi katerih Posavje pusti svoj neizbrisen pečat. Razvajajte svoje čute s
termalnimi in gastronomskimi doživetji. Potujte v času in spoznajte bogato kulturno dediščino
Posavja. Uživajte bogastvo te zelene destinacije, kjer lahko ob številnih aktivnostih v naravi
izkusite adrenalin ali se napolnite z energijo.
Vodna doživetja
Posavje nudi različna vodna doživetja. Na eni strani vabijo termalni vodni užitki, po druga stani
pa so na voljo različne športne aktivnosti na vodi (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.

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.
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
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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
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Dediščina Posavja
Posavje je še posebej prepoznano po srednjeveških gradovih, kjer je v gradu Sevnica na ogled
klet modre frankinje, grad Rajhenburg se ponaša z zgodovino trapistov, v gradu Podsreda je
med drugim na ogled srednjeveška kuhinja. Grad Raka se ponaša z obsežno baročno zbirko
predmetov, v gradu Mokrice domuje butični hotel, v gradu Brežice pa 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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