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Dobrodošli v Sevnici, 
zakladnici doživetij
Pred vami je katalog turistične ponudbe Posavja 
s poudarkom na občini Sevnica. Velikokrat so 
lokalne posebnosti zaradi svoje bližine prezrte. 
Včasih se skoraj sramujemo posebnosti značilne 
za naše kraje. Želimo to spremeniti. Sami 
raziskujemo skrite kotičke naše narave, slikovite 
hribovske vasice, bisere kulturne dediščine... Verjamemo, da imamo marsikaj pokazati. 
Dovolite si nas spoznati in pokazali vam bomo naše male skrivnosti in velike radosti. 
Za vas smo pripravili enodnevne in večdnevne aranžmaje. Za začetek smo izbrali nekaj 
doživljajskih točk na katere vas želimo še posebej opozoriti. Potovanje spoznavanja naše 
dežele si lahko sestavite sami ali pa to prepustite nam. Potrudili se bomo z namenom, da se 
boste v naše kraje še vrnili.
Želimo vam prijetno bivanje in spoznavanje naših skrivnosti.

Turistična agencija Doživljaj in 
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Sevnica

Dediščina znanja in 
spretnosti 

Sadovnjaki in hladilnica sadja Blanca

Mlin in žaga na vodni pogon

Ogled izdelave sodov 

namenjenih za barikiranje vin v sodobnem kletarstvu

Kopitarna Sevnica - 1886, 
ogled proizvodnje in maloprodaje

Lisca Sevnica - industrijska maloprodaja

Čebelarski dom

Degustacija dobrot iz krušne peči

Gornjedolenjska in Bizeljsko Sremiška 

vinsko turistična cesta

Konec aprila zacvetijo rastišča 
Clusijevega svišča na Lovrencu 
in 
Azalee pontice nad Boštanjem in 
Vrhkom nad Tržiščem.

Bohorski slapovi - 
Bojavnik, Pekel, Ubijavnik, Zlatolaska

Gozdna učna pot Loka 
vas popelje do zanimivosti gozdnega okolja. 

Skrivnosti narave

Utrip podeželja

Lisca - čudovita panorama, vzletišče za jadralne padalce in zmajarje

Razbor - najlepša hribovska vas leta 2008

Okroglice - jezdenje ponijev in ribarjenje

Leskovec nad Šentjanžem - najlepša hribovska vas leta 2005

Škovec - II. najlepši izletniški kraj v  letu 2010, muzej etnološke dediščine

Topolovec - ogled Marijine cerkve, čudovita panorama
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Kultura preteklosti

Grad Sevnica

Arheološki park Ajdovski gradec

Staro mestno jedro 
s cerkvijo Sv. Nikolaja

Gasilski muzej 
Loka pri Zidanem Mostu
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Skrivnosti narave



c Ogled gradu Sevnica 
c Ogled starega mestnega trga Sevnice
c Flosarska malica
c Obisk naravne znamenitosti rastišča encijana na Lovrencu
c Pozno kosilo 

Vodnik sprejme skupino na dogovorjenem mestu in jo najprej popelje 
na grajsko pobočje. Obiskovalci si pod strokovnim vodstvom ogledajo 
sevniški grad in njegovo zanimivo vsebino. V stari trški gostilni jim 
pripravijo flosarsko malico, za tem si ogledajo mesto in lahko nakupujejo. 
Na Lovrencu si obiskovalci ogledajo naravno posebnost rastišča encijana. 
Po poznem kosilu je lahko na vrsti tudi zabavni program.
 
Cena: 25,00 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, malico, kosilo, 
agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.
Mogoča doplačila za zabavni program.
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c Ogled posavskih gradov v Posavju
c Ogled bazilike v Brestanici
c Obisk sadjarsko-vinogradniške kmetije
c Ogled rastišča azaleje 
c Pozno kosilo
c Konec s harmoniko na Brunku

Sprejel vas bo izkušeni vodnik in vas spremljal do izbranega gradu, nato 
si boste ogledali veličastno baziliko, eno od umetniško najbogatejših 
v Sloveniji. Spoznali boste posebnosti sadnih vin in bogat darilni 
program kmetije na Preski. Ob prijetnem sprehodu boste videli azalejo 
(Rhododendron luteum) – botanično redkost Evrope. Ob kmečkem kosilu 
vam bodo postregli z dobro kapljico in na koncu poskrbeli za zabavni 
program.

Cena: 30,50 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine na gradu, vodenje po točkah, pokušnjo 
vin in kruha, kosilo, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.

Gradovi, mesta in vasice

1–42

martinovanje v deželi cvička in modre frankinje



Gradovi, mesta in vasice martinovanje v deželi cvička in modre frankinje

c Ogled in pokušnja v Čebelarskem domu 
c Ogled gradu Sevnica 
c Ogled in pokušnja v vinski kleti
c Dobrodošlica z ocvirkovko na Gornjedolenjski vinsko-turistični cesti
c Martinovo kosilo
c Uprizoritev krsta mošta

Vodnik skupino popelje na grajski hrib, kjer pri čebelarskem domu 
pokušate medene dobrote. Sledi ogled gradu Sevnica. V znani vinski kleti 
vam bodo pripravili pokušnjo in vas popeljali v svet vinarstva. Na območju 
Gornjedolenjske vinsko-turistične ceste vas bodo sprejeli z ocvirkovko in 
vam pripravili nepozabno martinovo pojedino in pester zabavni program.

Cena: 35,50 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, pokušnjo medenih 
izdelkov, vin in kruha, martinovo pojedino, zabavni program, agencijsko 
zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.
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c Ogled kmetije in pokušnja domače hrane
c Vodeni ogled sadovnjakov in hladilnice Blanca
c Dobrodošlica na Bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti
c Martinova pojedina in zabavni program

Vodnik vas sprejme na dogovorjenem mestu in vas med potjo seznani s 
posebnostmi tega območja. Na kmetiji za vas pripravijo pokušnjo dobrot 
iz krušne peči. Za tem si ogledate sadovnjake in hladilnico sadja na Blanci. 
Na Bizeljsko-sremiški vinski cesti se boste okrapčali z martinovo pojedino. 
Lahko se boste sprehodili do bližnjih zidanic in uživali v pestrem zabavnem 
programu.

Cena: 27,50 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, pokušnjo različnega 
kruha, martinovo pojedino, zabavni program, agencijsko zavarovanje in 
stalno vodenje do 6 ur.
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c Ogled Šentjanža in ekološke kmetije 
c Martinovo kosilo
c Sprejem v zidanici na Malkovcu
c Pokušnja v več zidanicah in zabavni program

Vodnik vas bo popeljal v Šentjanž, kjer vam bodo predstavili življenje 
v tem delu Dolenjske. Na ekološki kmetiji boste pokušali sadni sok, 
jabolka in druge dobrote. Vaški gasilci bodo za vas organizirali družabne 
igre s staro brizgalno. Za tem boste obiskali zidanice in pokušali cviček. 
Pripravili vam bodo okusno martinovo kosilo in zabavni program.

 Cena: 27,50 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, pokušnjo ekoloških 
pridelkov, vin in kruha, martinovo pojedino, zabavni program, agencijsko 
zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.
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BoGastvo podeželjaspoj narave in podjetniškeGa duha

c Ogled Razborja – ene najlepših hribovskih vasi v Sloveniji 
c Ogled Lisce (948 m)
c Strokovno vodeni ogled hidroelektrarne na Savi
c Ogled vasi Škovec
c Konec na vinogradniški kmetiji

Vodnik vas bo popeljal v idilično vasico Razbor, kjer vas bodo pogostili 
prijazni domačini. Povzpeli se boste na Lisco in uživali v prelepem 
razgledu v dolino Save in po okoliških vrhovih. Po spustu v dolino si boste 
ogledali hidroelektrarno na Savi in nadaljevali pot v Mirensko dolino. Nad 
Tržiščem boste obiskali vas Škovec. Na Malkovcu bodo za vas pripravili 
okusen obrok ali piknik. Svoje potepanje boste sklenili na vinogradniški 
kmetiji.

Cena: 24,50 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, pokušnjo puhle, vin 
in kruha, pozno kosilo, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.
Možnost doplačila za harmonikarja.

c Ogled gradu Sevnica
c Ogled Loke
c Strokovno vodeni ogled proizvodnje v podjetju
c Ogled sirarne in pokušnja sirov 
c Tradicionalno kosilo z lokalnimi posebnostmi

Vodnik vas bo popeljal na sevniški grad, kjer si boste s strokovnim 
vodstvom ogledali njegovo notranjost in pestro vsebino. Pot boste 
nadaljevali v Loko pri Zidanem Mostu in si ogledali tamkajšnje 
znamenitosti. Ogledali si boste tudi znano proizvodno podjetje in zanimivo 
kmetijo. Okrepčali se boste z značilnimi jedmi našega območja.

Cena: 25,00 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine na gradu, vodenje po točkah, pokušnjo 
puhle in napitkov, sirov, pozno kosilo, agencijsko zavarovanje in stalno 
vodenje do 6 ur. Možnost doplačila za harmonikarja. 

Od zrna do kruha (osnovne šole druge triade)
c Ogled žitnega polja in kmečkega poslopja
c Ogled mlina na vodni pogon 
c Peka kruha v krušni peči
c Pokušnja dobrot iz krušne peči

Vodnik sprejme skupino na dogovorjenem mestu in jo popelje na ogled 
kmetije. Tam spoznate lepoto žitnega polja, si ogledate gospodarska 
poslopja in postopke sušenja in mlatenja žit. Skupina nato obišče 
mlin, opazuje mletje žita in spozna življenje mlinarjev v preteklosti. Na 
kmečkem posestvu sodelujete pri peki kruha in pokušate dobrote iz 
krušne peči.

Cena: 11,00 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vodenje po točkah kmetij in mlina, pokušnjo kruha 
in napitkov, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.
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BoGastvo podeželja

c Ogled mlina in žage, seznanitev z izdelavo sodov
c Ogled gradu Sevnica
c Pokušnja kruha in peciva 
c Ogled znane romarske cerkve 
c Pozno kosilo in konec z animacijo

Vodnik vas bo popeljal do mlina na vodni pogon, ogledali si boste žago in 
izdelovanje sodov znanega mojstra te obrti. Kmečke gospodinje vas bodo 
pogostile s številnimi dobrotami s svojih domačij. Sprehodili se boste do 
zanimive cerkve in izvedeli njeno zgodovino in kulturno vrednost. Kosilo in 
zabavni program vam bodo pripravili v bližnji gostilni.

Cena: 28,00 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine na gradu, vodenje po točkah mlina 
in žage, pokušnjo kruha in peciva, pozno kosilo, animacijo po izbiri, 
agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.
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c Ogled živinorejske kmetije 
c Objem najdebelejšega kostanja
c Obisk etnološke zbirke 
c Pozno kosilo v vaški gostilni

Vodnik vas bo popeljal na zanimivo kmetijo, kjer si boste ogledali vzrejo 
plemenskih živali. Podali se boste v gozd in tam lahko objeli najdebelejši 
kostanj. Ogledali si boste poučno etnološko zbirko, pri gospodarju 
kmetije boste lahko kupili njihove izdelke. V vaški gostilni bosta za vas 
pripravljena pozno kosilo in pester zabavni program.

Cena: 25,00 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, pokušnjo kruha in 
vina, pozno kosilo, harmaonikarja ali animacijo, agencijsko zavarovanje in 
stalno vodenje do 6 ur.
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c Ogled kmetije
c Pokušnja sadjarskih pridelkov 
c Gozdna učna pot
c Kosilo na turistični kmetiji
c Zabavni program na turistični kmetiji

Vodnik vas sprejme na dogovorjenem mestu in vas popelje na kmetijo, 
kjer boste pokušali njihove izdelke. Ogledali si boste slikovito vaško 
središče. Pod vodstvom strokovnjaka se boste sprehodili po gozdni 
učni poti. Na turistični kmetiji vam bodo po ogledu pripravili okusno 
kosilo, tipično za te kraje. Izlet boste končali z zabavnim programom na 
vinogradniški kmetiji.
 
Cena: 24,00 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine, vodenje po točkah, pokušnjo kruha in 
vina, pozno kosilo, harmonikarja, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje 
do 6 ur.
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spoj narave in podjetniškeGa duha



celoletni valentinovi oddihi pridi, poskusi in se vrni

Obisk tradicionalne Salamijade v Sevnici
Sevnica je znana po odličnih salamah in najstarejši salamijadi v državi. 
Vabimo vas, da si to prireditev ogledate. Salamijada poteka v Sevnici 
vsako leto na dan 40. mučencev, 10. marca. Skupinsko si najprej ogledate 
mesto, nato vas popeljemo čez Savo na potepanje po vinogradniških 
krajih. Na Malkovcu vas bodo pogostili s kosilom in cvičkom. Med 
vinogradniškimi vasmi se boste vrnili v Sevnico, kjer je v starem mestnem 
jedru znana trška gostilna, v kateri že vsa leta poteka prireditev. Na 
salamijado po starih pravilih salamarjev ženske ne smejo, zato zanje 
pripravimo posebno zanimiv program (ogled gradu, pokušnjo suhih 
mesnin, animacijo).
Takšen program je tudi na finalu salamid (kamor imajo vstop tudi ženske) 
vsako leto maja.

c Ogled mesta Sevnica
c Ogled Malkovca
c Kosilo
c Salamijada oz. program za ženske*

Cena: 29,50 EUR za osebo in vodenje 77 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, kavico in pecivo, vstopnine, vodenje po točkah, 
kosilo, pokušnjo salam, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur. 
*Program za ženske vključuje vodeni ogled gradu, pokušnjo salam in družabni program.

Obisk tradicionalnega Festivala modre frankinje
Sevnica postaja čedalje bolj prepoznavna tudi po svojih izjemnih vinih, 
med katere gotovo spada tudi modra frankinja. Festival modre frankinje 
poteka na sevniškem gradu in tam se za vas program tudi začne. Vodnik 
vas bo pričakal na dogovorjenem mestu in vas popeljal skozi mesto do 
dogajanja na festivalu. S strokovnim vodstvom si boste ogledali grad in 
njegovo okolico ter spoznali posebnosti tega območja.

c Ogled mesta
c Ogled gradu Sevnica
c Vstopnica za Festival modre frankinje

Cena: 9,50 EUR za osebo in vodenje 38,50 EUR do 30 oseb. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine za festival in na gradu, vodenje po mestu, 
pokušnjo vin in kruha, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 2 ur.
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celoletni valentinovi oddihi 

Romantični kraljevi vikend: I.
c Petek popoldne: nastanitev
Sprejeli vas bodo na gradu v Sevnici, nato si boste z vodnikom ogledali 
grad, si izbrali prostor in meni za slavnostno sobotno večerjo. Za tem 
bosta na vrsti nastanitev in večerja v bližnji okolici.
c Sobota
Zajtrk vam bodo postregli v prijetnem okolju, za tem bo na vrsti kopanje 
v bližnjih termah (Rimske Toplice, Laško, Čatež, Šmarješke Toplice), 
kjer vam bodo pripravili tudi kosilo. Ob sončnem zahodu vas sprejmejo 
na gradu in postrežejo z izbranimi kulinaričnimi posebnostmi ter vam 
pričarajo romantičen večer. V čaru noči je grad še posebno lep in lahko se 
boste sprehodili po grajskem pobočju. Prenočili boste na izbrani lokaciji.
c Nedelja
Po zajtrku se lahko odločite za krajši sprehod, obisk bližnje cerkve ali 
krajevne znamenitosti.
Cena: 290,00 EUR/za par/ob udeležbi najmanj 5 parov/. Ta vključuje 
organizacijo programa, vstopnine na gradu, dve vstopnici za kopanje, 
sprejem pri grajski gospodi, kraljevi meni, štiri polpenzione, agencijsko 
zavarovanje.

2–06

Romantični kraljevi večer II.
c Sobota: nastanitev
Sprejeli vas bodo na sevniškem gradu v poznih popoldanskih urah. 
Ogledali si boste grad in imeli romantično večerjo v izbrani sobani. Po 
večerji bodo na vrsti nočni sprehod, obisk grajske vinoteke in prenočitev 
na izbrani lokaciji.
c Nedelja
Po zajtrku lahko obiščete bližnje naravne in kulturne znamenitosti. Po 
vašem izboru vam bodo pripravili tudi nedeljsko kosilo.

Cena: 190,00 EUR/za par/ob udeležbi najmanj 5 parov/. Ta vključuje 
organizacijo programa, dva polpenziona, vstopnine na gradu, sprejem pri 
grajski gospodi, kraljevi meni, agencijsko zavarovanje.

1N-01 

pridi, poskusi in se vrni

Obletnice, seminarji
Preživite svojo obletnico nekoliko drugače in pomemben datum si boste 
zapomnili za vedno. Predlagamo vam paket s prenočitvijo za skupino, 
pripravljen pa vaših željah. Na gradu v Sevnici boste počaščeni z viteškim 
odpiranjem penine za aperitiv, nato vam bo grajski vodnik razkazal 
prečudovite sobane in zunanjo okolico gradu. Nad mestom Sevnica bosta 
za vas organizirana posebno kulinarično doživetje in prenočitev ... Pustite 
se presenetiti.

c Penina z grajskim vitezom
c Vodeni ogled gradu Sevnica
c Kulinarični program

Cena: 28,00 EUR za osebo. Ta vključuje organizacijo programa, grajski 
aperativ, vstopnine na gradu, kulinarični večer s petimi vhodi hrane, 
agencijsko zavarovanje.
Dodatna ponudba:
Dopoldne je lahko, če gosti tako želijo, kulturno, etnološko ali športno. 
Glasbena skupina od 150 EUR, možnost vodenja skupine od gradu do 
izbrane gostinske ponudbe.
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proGrami za družine in manjše skupine darilni paketi

Paket 1 – RAZVAJANE Z MEHURČKI
Darilni paket vsebuje dve prenočitvi s polpenzionom, vstopnico za 
celodnevno kopanje v izbranih termah in ogled sevniškega gradu ter 
pokušnjo penine v grajski vinoteki.
Darilo: Modra frankinja grajska kri 0,75l

Cena darilnega paketa: 124,00 EUR za osebo. Ta vključuje 2 polpenziona, 
ogled grad s pokušnjo penine, enodnevno vstopnico za kopanje, 
organizacijo celotnega programa, agencijsko zavarovanje.

Paket 2 – VIKEND V ZIDANICI
Darilni paket 2 vsebuje nastanitev dve noči v izbrani zidanici za 4 ali 6 
oseb. Sprejem s pokušnjo vin in suhih mesnin na turistični kmetiji. Bivanje 
v prvem terminu omogoča brezplačno bivanje v enem od prihodnjih 
tednov.
Darilo: Modra frankinja grajska kri 0,75l

Cena darilnega paketa: 259,00 EUR za 4 osebe. Ta vključuje dobrodošlico 
gospodarja zidanice, 2 prenočitvi do 4 osebe, ogled turistične kmetije s 
pokušnjo vin in suhih mesnin, organizacijo celotnega programa, agencijsko 
zavarovanje. V dogovoru z organizatorjem lahko podaljšate bivanje za dve 
noči ali izkoristite dve prenočitvi drugič med tednom.

Darilni paket 4 – SPOZNAVANJE PODEŽELJA V DVOJE
Darilni paket 4 vsebuje bivanje na izbrani lokaciji na podeželju s 
polpenzionom za dve osebi, ogled vinske kleti in degustacijo ter ogled 
gradu Sevnica.
Darilo: Modra frankinja grajska kri 0,75l

Cena darilnega paketa: 219,00 EUR za 2 osebi. Ta vključuje 4 polpenzione, 
ogled gradu Sevnica, obisk vinske kleti s pokušnjo vin in kruha, 
organizacijo celotnega programa, agencijsko zavarovanje.



proGrami za družine in manjše skupine 

Aktivno spoznavanje podeželja

c Prvi dan
Vodnik vas sprejme na dogovorjenem mestu in vas popelje do kraja 
vašega bivanja. Po nastanitvi vas čaka prijetno popoldne, saj boste lahko 
spoznali zanimivosti Sevnice ali bližnje okolice.
c Drugi dan
Po zajtrku si lahko s strokovnim vodstvom ogledate sevniški grad. Dan 
lahko izkoristite za športne aktivnosti, izposodite si kolo in se podate 
raziskovat bližnjo okolico.
c Tretji dan
Po zajtrku se lahko odpravite na planinski pohod na Lisco ali Lovrenc, 
spoznavate ponudbo kmetij in se naužijete zakladov neokrnjene narave.

Cena: 17,00 EUR za osebo (najmanj 3 osebe). Ta vključuje organizacijo 
celotnega programa, vstopnine na gradu, vodeni ogled mesta Sevnica, 
agencijsko zavarovanje. Nastanitev in bivanje si izberete v spodnji tabeli:
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darilni paketi

Silvestrovanje v kmečkem duhu

c Prvi dan, 31. 12.
Sprejeli vas bodo na dogovorjenem mestu in vodnik vas bo popeljal do 
mesta nastanitve. Seznanili se boste z okoliškimi zanimivostmi, ki so 
vredne obiska (svetleče jaslice, vinske kleti). Za tem vas bodo čakali 
silvestrska večerja, zabavni program in prehod v novo leto.
c Drugi dan, 1. 1.
Po poznem zajtrku se lahko odpravite na zimski novoletni pohod ali si 
ogledate kakšno lokalno znamenitost. Na turistični kmetiji vam bodo 
pripravili novoletno kosilo, uživate lahko v zimskih radostih na Lisci. 
Zvečer lahko obiščete novoletni koncert ali kakšno drugo prireditev.
c Tretji dan, 2. 1.
Praznični dan izkoristite za ogled sevniškega gradu in uživate ob bogati 
kulturni dediščini. V tradicionalni gostilni poskusite sevniške salame ali si 
privoščite kulinarične dobrote naših krajev.

Cena 3–04: 265,00 EUR za osebo. Ta vključuje 2 polpenziona, silvestrsko 
večerjo, glasbo, vstopnino za ogled sevniškega gradu, organizacijo 
celotnega programa, agencijsko zavarovanje.
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En dan najema Med tednom Konec tedna/prazniki
1 x APP 4 + 2 65 EUR + 1 dan gratis 70 EUR
1 x APP 2 + 2 55 EUR + 1 dan gratis 60 EUR

Ponudba prenočitev za osebo

Najem zidanice

Najmanj dve noči Med tednom Konec tedna/prazniki
1 x polpenzion 36 EUR 39 EUR

1 x polni penzion 42 EUR 47 EUR




