
400 let zgodb

Naš
Heritage

SLOVENŠČINA

ZGODOVINSKE 
NAJDBE

Poiščite ohranjene 
zgodovinske najdbe

SLOVENSKA 
KULNARIKA
Katere jedi in 
pijače ne gre 
spregledati

SPOZNAJTE 
SLOVENIJO

Turistične atrakcije 
in skriti kotički 

Slovenije

400-LETNA 
ZGODOVINA STAVBE 

HOTELA HERITAGE
Zgodbe lastnikov stavbe

DOBRODOŠLI V 
LJUBLJANI

Vodnik po največjih 
znamenitostih ter 

najboljših restavracijah 
in barih
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Dragi 
obiskovalec in 

popotnik! 
V rokah držite revijo, ki vam bo odstrla delček 400-letne 
zgodovine hiše, v kateri ste nastanjeni. Hotel Heritage 
je eden najimenitnejših ljubljanskih butičnih hotelov, 

saj obenem združuje bogato kulturno dediščino 
renesančne meščanske stavbe iz 16. stoletja, razkošje 

sodobne arhitekture in prestiž prebivanja v spomeniško 
zaščitenem delu starega mestnega jedra. 

V reviji lahko najdete tudi informacije o Ljubljani in 
Sloveniji, predloge za potepanja in izlete, na katerih 

lahko odkrivate svetovno znane znamenitosti Slovenije 
pa tudi njene skrite in manj poznane kotičke. Nismo 

pozabili niti na sladokusce, zato smo pripravil seznam 
slovenskih jedi in pijač, ki jih na svojem popotovanju ne 
smete spregledate, ter dodali priporočila za najboljše 

restavracije, bare in kavarne v mestu. 

To in še veliko več lahko najdete v reviji, ki jo na recepciji 
lahko prejmete tudi v drugih jezikih. 

Dobrodošli v Hotelu Heritage, dobrodošli v Ljubljani!

Revijo lahko prejmete 
na recepciji tudi v 

drugih jezikih.
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UVODNIK

Hotel Heritage
400-LETNA ZGODOVINA STAVBE HOTELA HERITAGE

HOTEL HERITAGE – POVEZOVANJE TRADICIJE IN 

MODERNOSTI

ZGODOVINSKE NAJDBE V HOTELU HERITAGE 

GOVORIJO O BOGATI ZGODOVINI HIŠE

ZGODOVINA STAVBE SKOZI ZGODBE NJENIH 

LASTNIKOV

Dobrodošli v Ljubljani
PET NAJVEČJIH ZNAMENITOSTI LJUBLJANE

RESTAVRACIJE Z VRHUNSKIMI JEDMI IN BARI TER 

KAVARNE Z NAJLEPŠIM RAZGLEDOM

Spoznajte Slovenijo
PET SLOVENSKIH KRAJEV, KI SE UVRŠČAJO NA 

SVETOVNE LESTVICE ZNAMENITOSTI 

SPOZNAJTE SLOVENSKO KULINARIKO

KATERIH TRADICIONALNIH JEDI NE SMETE 

SPREGLEDATI

KATERE PIJAČE SE OBIČAJNO ZNAJDEJO NA 

SLOVENSKIH MIZAH 

SPREGLEDANI SKRITI KOTIČKI SLOVENIJE

PRILJUBLJENI SLOVENCI SVOJEGA ČASA

KAKO NAJBOLJE IZKORISTITI DAN – PET IDEJ ZA IZLET

ODNESITE KOŠČEK SLOVENIJE S TIPIČNIMI SPOMINKI

PET NAJPOMEMBNEJŠIH FRAZ V SLOVENŠČINI

KOLEDAR DOGODKOV PO MESECIH
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Šuštarski most
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. . . . . . Hotel Heritage

400-letna 
zgodovina stavbe 
Hotela Heritage

Hotel Heritage se nahaja v srednjeveškem 
jedru Ljubljane, ki je bil razglašen za kulturni 
in zgodovinski spomenik. Natančneje, hotel 
najdete na Čevljarski ulici, ki velja za eno 
najzanimivejših in neobičajnih ulic starega 
mestnega jedra. Čevljarska ulica namreč 
ni samo ena najstarejših, ampak je tudi 
najkrajša ulica v Ljubljani – Hotel Heritage 
je tako edina stavba, ki se nahaja na tej 
ulici.

V neposredni bližini hotela boste lahko 
ugledali in se sprehodili čez Šuštarski 
most, ki je včasih predstavljal stičišče treh 
pomembnih mestnih trgov – Mestnega, 
Starega in Novega. Pomembnost osrednje 

lokacije, na kateri je hotel, pa danes 
predstavlja odlično izhodišče za odkrivanje 
lepot Ljubljane in Slovenije. 

Obenem je Šuštarski most zgodovinsko 
neposredno povezan s stavbo, v kateri 
domuje Hotel Heritage. Izdelan je bil v 
livarni plemiške družine Auersperg, ene 
izmed lastnikov stavbe na Čevljarski ulici 
2. Auerspergov most se danes pod novim 
imenom »Hradeckega most« nahaja na 
Prulah, medtem ko je bil na prvotnem 
mestu zgrajen most po Plečnikovih načrtih 
iz dvajsetih let 20. stoletja.
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Hotel Heritage je edina 
stavba v Čevljarski 

ulici, ki je najkrajša in 
tudi ena najstarejših 

ulic v Ljubljani.

Čevljarska ulica

www.visitljubljana.com foto Dunja Wedam
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. . . . . . Hotel Heritage Hotel Heritage je zasnovan na nadaljevanju 
tradicije in ohranjanju dediščine tistega časa, 
skupaj s predajanjem zgodb lastnikov hiše.
 
Arhitektura hotela je prilagojena potrebam 
sodobnega popotnika, še vedno pa ohranja 
značilnosti prvotne, renesančne zgradbe. 
Hotel na nekaterih mestih spominja na 
muzej, saj vsebuje razstavo originalnih 
artefaktov iz 400-letne zgodovine objekta, ki 
so bili najdeni med rekonstrukcijo objekta.

Stavba, v kateri je danes Hotel Heritage, je 
bila zgrajena okoli leta 1600. Pozneje je bila 
večkrat nadzidana in prezidana, kar je bilo 
prej pravilo kot izjema pri večini takratnih 
stavb v Ljubljani. Z vsem spoštovanjem in 
željo po ohranitvi dediščine hiše smo v letih 
od 2018 do 2021 skupaj z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine izvedli obsežne 
raziskave bogate zgodovine stavbe. Z 
vso skrbnostjo smo načrtovali in izvedli 
rekonstrukcijo do takrat zapuščene in 
propadajoče meščanske hiše ter ji povrnili 
njen prvotni sijaj. 

Ohranili in restavrirali smo vse pomembne 
elemente renesančne meščanske hiše: 
oboke iz 17. in 18. stoletja, vhodni portal, 
leseno izložbo v pritličju, vhodno vežo 
v pritličju, lege in oblike stopnišč, široke 
hodnike v 1. in 2. nadstropju, baročne 
lesene strope v prvem nadstropju, ganke 
na dvoriščnih fasadah, naklone in višino 
strehe ter strešnike (bobrovec), osrednje 
dvorišče (atrij), celotno ulično fasado, 
kamniti umivalnik in še bi lahko naštevali. 
Pod več sloji ometa in opleskov smo odkrili 
najrazličnejše poslikave, ki govorijo o 
bogati zgodovini hiše. Te smo prerisali in 
arhivirali, najstarejše in najpomembnejše pa 
restavrirali in tako poskrbeli, da bodo njihovo 
veličino občudovali tudi naši zanamci. 

Lahko bi rekli, da hiša simbolizira stičišče 
starega in sodobnega sveta, sveta plemičev 
in poetov ter sveta sodobnega popotnika. 

Obenem smo imeli v mislih tudi vas, dragi 
obiskovalci. 
Prebivanje v tipični renesančni meščanski 
hiši iz 16. stoletja predstavlja nepozabno 
doživetje in vam daje izkušnjo nekega 
preteklega časa. Stoletja stari zidovi, za 
katerimi so se skrivale številne zgodovinske 
najdbe, nosijo zgodbe o zanimivih lastnikih 
stavbe, ki so soustvarjali pestro zgodovino 
dežele. V Hotelu Heritage boste doživeli 
bogato kulturno dediščino mesta in hkrati 
udobje butičnega hotela. N
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Hotel 
Heritage – 
povezovanje 
tradicije in 
modernosti
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ljudskega verovanja v njegovo zaščitno moč. Ljudje 
so ga najpogosteje upodabljali – slikali ali vrezovali 
– na otroške zibelke, postelje, skrinje in tramove hiš. 
Verjeli so, da ta simbol ščiti njihov dom in družino 
pred vsem slabim.
Simbol trutamore vas bo v našem hotelu spremljal 
in varoval na vsakem koraku. Ali ga opazite še kje? 

Izložba Galerije Ars
Okno v svet umetnosti in priložnosti 
»Umetnost je moč,« je nekoč zapisal Longfellow.
S to miselnostjo smo se lotili tudi obnove avtohtone 
izložbe najstarejše prodajne galerije v Sloveniji, 
Galerije Ars. Če se prepustite moči umetnosti, lahko 
začutite, kako iz lesene izložbe še vedno vejeta 
ustvarjalni duh in zanos likovnih umetnikov, ki so v 
galeriji našli prostor in navdih.
Veliko uveljavljenih slovenskih, jugoslovanskih in 
evropskih likovnih ustvarjalcev je v njej našlo svoje 
mesto. Za meščane je predstavljala središče kulture, 
v katerem so si svojo dušo venomer lahko napolnili 
z lepimi rečmi. Iskrivim očem mladih slikarjev, ki 
so zrle v izložbo in stopale po stopinjah svojih 
vzornikov, pa je dopuščala vstop, dotik in pogled v 
njim tako ljub svet. K nadaljevanju tega poslanstva v 
Hotelu Heritage stremimo tudi danes. 

Sklepni kamen JK 1844
Obeležje ponosa lastnika meščanskega doma 
Zavidljivo starost stavbe izpričuje tudi večje število 
fasadnih slojev, ki so sproti brisali in na novo pisali 
zgodovino.
Ob obnovi fasade je bil nad leseno izložbo odkrit 
sklepni kamen z inicialkami J. K. in letnico 1844. Za 
črkami se skriva ime enega izmed lastnikov hiše, 
Jožefa Kaltauerja, ki je dal kamen vgraditi ob obnovi 
fasade leta 1844. Z zanosom in s ponosom je 
Kaltauer razkazoval novo pomirjajočo zeleno in toplo 
peščeno podobo svojega doma.
Pravijo, da je ulična fasada odraz hiše in okusa 
lastnika – le kakšen možak je bil Kaltauer?
Barvno paleto, ornamente fasade in sklepni kamen 
smo v znak spoštovanja do skrbnega lastnika 
ohranili in obnovili. 

Stropna poslikava
Umetnost pod oboki meščanske hiše
Meščansko bivalno kulturo 19. stoletja odlikujejo 
tudi stropne poslikave, ki so krasile domove 
premožnih stanovalcev. Nekatere, ki smo jih med 
rekonstrukcijo odkrili, smo s pomočjo izurjenih 
strokovnjakov skrbno restavrirali. Preprosto, 
umetnost je tu živela pod oboki hiše. Žareče 
rdeča, modra zgodnjega poletnega neba v objemu 
sramežljive rumene, kalejdoskop barv, ujet v cvetne 
vzorce, ki že stoletja krasijo preddverje in strope 
nekaterih sob. Poslikave so se stoletja sramežljivo 
bohotile nad obiskovalci in privabljale radovedne 
poglede mimoidočih, da si jih pobližje ogledajo.

10 11
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. . . . . . Hotel Heritage
Na bogato zgodovino hiše, v kateri se nahaja Hotel Heritage, ne spominjajo samo 
vznemirljive zgodbe njenih lastnikov, ampak tudi več stoletij stare najdbe, ki smo jih 
odkrili med gradnjo hotela v letih 2018–2021 ter jih skrbno obnovili. Vabimo vas na 
sprehod skozi zgodovino preteklih štirih stoletij.

Zgodovinske najdbe 
v Hotelu Heritage 
govorijo o bogati 
zgodovini hiše

Tloris pritličja
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Kamnit umivalnik
Še veste, kako lepo je piti vodo iz pipe?
V Sloveniji imamo veliko srečo, da je voda, ki 
priteče iz pipe, pitna. Še več, Slovenija se lahko 
pohvali z izjemno kakovostjo pitne vode in težko si 
predstavljamo, da bi bilo drugače.
V osrednjem hodniku, tik ob stopnišču v prvem 
nadstropju, smo med rekonstrukcijo odkrili ta več kot 
200 let star kamnit umivalnik. Pred tem vodovoda 
še niso poznali, zato so morali svežo vodo iz dneva v 
dan v vedrih nositi iz mestnih vodnjakov. Te pogosto 
niti ni bilo dovolj za vse prebivalce. Pitna voda je 
v Ljubljani do prvih hiš po vodovodnem omrežju 
pritekla šele leta 1890.
Voda je vir življenja, njeno dragocenost pa znamo 
spoštovati šele takrat, ko nam ni več na dosegu 
roke. Kamnit umivalnik smo zato ponovno 
usposobili in služi kot opomin, da moramo vodne 
vire skrbno varovati, hkrati pa predstavlja dragocen 
odsev preteklega časa. Pravijo namreč, da ima 
voda spomin, zmožnost ohranjanja in prenašanja 
informacij. Z okušanjem te dragocene vode tako 
lahko obenem tudi okušate navdihujočih 400 let 
zgodovine stavbe in z njo povezanih zgodb.

Atrij
Zvezdnato nebo v osrčju meščanske hiše
V slogu rimljanskih hiš so imele poleg renesančnih 
palač tudi meščanske stanovanjske hiše notranje 
dvorišče – atrij. Prezračevanje in vir naravne svetlobe 
sta bila glavni funkcionalnosti tovrstne zasnove.
Okrog notranjega dvorišča se kot dolge spirale v 
vseh nadstropjih vijejo ganki. Podnevi so po njih 
neumorno tekali otroci in se igrali skrivalnice. 
Meščanska gospoda pa je elegantno, s počasnimi 
in slokimi koraki postopala po atriju, medtem ko sta 
jima svež vetrič in toplina sonca božala obraze.
Ko je na mesto padla noč in je luna v spremstvu 
zvezd razsvetljevala nebo nad hišo, so se ob 
pogledu na nočni okras pod oboki atrija tkala nova 
prijateljstva in izmenjavali zaljubljeni pogledi. 

Vhodni portal
Vstopite v svet zgodb 
Na široko odprta vrata vas vabijo, da jih prestopite 
in se podate v nov svet. V svet, v katerem čas teče 
nekoliko drugače. V svet, katerega zgodbe vas ne 
bodo pustile ravnodušne.
Vsakdo, ki je obiskal prebivalce hiše, v kateri je Hotel 
Heritage, je prestopil isti prag kamnitega portala in 
odprl ista hrastova vrata, ki tako na svoj način še 
vedno pomnijo zgodbe, ki so se dogajale za njimi. 
Portal z vrati smo v celoti obnovili, rozeti, ki v hodnik 
prepuščata žarek svetlobe, pa v sebi skrivata prav 
posebno moč. 
Rozeti predstavljata simbol trutamore ali »morine 
tace«, ki ima varovalni pomen in je razširjen v 
številnih kulturah. Povezan je s svetlobo, soncem in 
z zvezdami ter varuje pred temo in temačnimi silami. 
Na našem prostoru se je simbol ohranil na podlagi 
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Kurišče
V Ljubljani so bile včasih zime dolge in 
mrzle
V sprednjem delu stavbe so se nahajala 
prelepa stanovanja premožnih meščanov, 
ki so lahko v tihih zimskih dneh občudovali 
pogled na lenobno reko Ljubljanico in pod 
snežno odejo sramežljivo skrit Ljubljanski grad. 
Kako so preživljali dolge zimske večere? Je 
meščanske gospôde kaj zeblo v nogé?
Zeblo najbrž ne, kajti v vsakem nadstropju 
je bilo na hodniku skupno kurišče, ki je grelo 
velike lončene peči v njihovih stanovanjih. 
Skrbni služabniki so na prasketajoč ogenj 
vestno nalagali drva.
Vidite otroke, ki brezskrbno tekajo po 
stanovanju, dokler skozi okno ne uzrejo kake 
debele snežinke, ki ulice mesta spreminjajo v 
belo preprogo?
Če se boste pozorno ozrli po širokem hodniku 
v 2. nadstropju, boste lahko videli ohranjen 
kamnit portal kurišča, ki je grel razposajene 
otroške nožice. 

Lesen strop
Ohranjen košček zgodovine, ki bedi nad 
vami
Slovenija je dežela gozdov, saj ti pokrivajo 
skoraj 60 % države. Narava nas je bogato 
obdarila z lesom, kar je mogoče videti na 
vsakem koraku. Niti mesta in hiše v njihovem 
središču ne zaostajajo z izkazovanjem 
prvobitne povezave človeka z naravo.
Pogled na mogočne visoke zidove meščanskih 
stanovanj daje vtis razkošja, a pravo razkošje 
razkrivajo njihovi leseni, skrbno izrezljani 
stropi. V štirih sobah prvega nadstropja nam je 
med gradnjo uspelo ohraniti okoli 400 let star 
lesen strop, ki s svojimi ornamenti izkazuje 
spoštljivo naravo njegovih lastnikov.
Nevidno je tako nad glavami ljudi poslušal 
njihove zgodbe, jih spremljal, delil veselje, 
žalost in usode. Koliko zanimivega bi nam 
utegnil povedati?

Stopnišče
Po stopinjah ljudi, katerih zgodbe 
navdihujejo 
Točno 69 stopnic vas vodi po štirih nadstropjih 
in vsaka na svoj način odstira zgodovino hiše. 
Izložba slikovite Galerije Ars, ornamentalni 
leseni stropi, ohranjena kurišča, obnovljeni 
kamniti umivalnik in barvite freske govorijo o 
zgodovini, ki se je več kot 400 let odvijala za 
štirimi zidovi današnjega Hotela Heritage.
Urni, utrujeni, razposajeni, otožni in zasanjani 
koraki so stopali po taistem stopnišču, ki nas 
še dandanes navdihuje ter nam daje vpogled v 
delček zgodovine prelepe Ljubljane in Slovenije. 

Značilni široki 
hodniki v 
nadstropjih
Pod oboki skrito mesto zbiranj, 
srečanj in kramljanj
Ko se povzpnete po ozkih lesenih 
stopnicah, se pred vami na široko odpre 
hodnik, v katerem so si tam živeče dame 
in gospodje ob mimobežnih srečanjih 
izmenjavali tople besede v pozdrav.
Široki hodniki so v meščanskih hišah 
gank povezovali s stopniščem in 
posameznimi stanovanji. Tu so mesto 
včasih zasedala tudi skupna kurišča 
in dobro založene skladovnice drv. 
Praktičnost je bila včasih, tako kot 
je tudi danes, skupni imenovalnik 
človeških prebivališč.
Stičišče pretekle funkcionalnosti danes 
preveva drugačna namembnost. Na 
širokih hodnikih lahko najdete miren 
kotiček za kratek počitek in druženje. 

Gank
Odprti hodniki osrednjega atrija 
Vzdolž vsakega nadstropja se vijejo 
balkonski odprti hodniki, ki so povezovali 
skromna stanovanja zadnjega 
dela meščanske hiše z osrednjim 
stopniščem.
Prepričajte se, kako zanimiv pogled na 
rdeče mestne strehe in modro nebo se 
vam bo odprl, ko se boste sprehodili 
do svoje sobe. Pogled z gankov, ki so 
ga bili deležni naši predniki, ostaja 
enak, saj se stavba nahaja v kulturno-
zgodovinsko zaščitenem delu starega 
mesta. Restavrirano kovano ograjo pa 
smo nadgradili s premičnimi steklenimi 
paneli, tako da lahko tudi v mrzlih 
zimskih dneh uživate v pogledu na 
odprto dvorišče in nebo nad njim. 
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. . . . . . Hotel Heritage

Tloris 1. nadstropja

Tloris 2. nadstropja

Tloris 3. nadstropja
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18.17.

1756–1817

Baron Bernard 
Rossetti

1616–1653

Janez Adam 
Kirchberger

Nastanek temeljev slovenske pisane besede in 

temeljev Hotela Heritage

Po uničujočem ljubljanskem potresu leta 1511 sta 

sledila obsežna prenova stavb ter preoblikovanje 

okoliških uličic in trgov. Skupina domoljubnih 

protestantov je glasno zahtevala preoblikovanje 

Cerkve in postavila temelje slovenske pisane 

besede; eden izmed njih je ob koncu 16. stoletja 

postavil tudi temelje Hotela Heritage.

Njegovo ime je bilo Fabijan Kirchberger – glavni 

prodajalec slovenskih in hrvaških protestantskih 

knjig v Ljubljani ter prvi znani lastnik stavbe, 

v kateri je Hotel Heritage. Več let je posvetil 

prevodu Biblije v hrvaški jezik, katerega soavtor 

je bil med drugimi tudi Primož Trubar, ki je leta 

1550 napisal prvi slovenski knjigi in s tem postavil 

enega največjih mejnikov v zgodovini slovenskega 

jezika.

Leta 1616 je dvonadstropno hišo s tlorisno 

zasnovo, ki je v večjem delu hotela ohranjena 

še danes, zapustil svojemu sinu Janezu Adamu 

Kirchbergerju; ta se je v žaru mladosti zapletel v 

strastni vrtinec prepovedane ljubezni. Vas zanima 

tudi njegova zgodba?

Prepovedana ljubezen

Strastna in tragična zgodba Romea in Julije nas že 

stoletja navdihuje in v mislih vrača na tisti romantični 

balkon v Veroni, na katerem sta se dva mlada ljubimca 

vdajala prepovedani ljubezni in kljubovala njunima 

sprtima družinama, ki sta ji kruto nasprotovali. Tudi v 

naši hiši se je v začetku 17. stoletja odvijala strastna 

romanca, vendar z nekoliko drugačnim koncem.

Plemič Janez Adam Kirchberger – sorodnik 

ljubljanskega škofa Hrena, je stavbo, v kateri je Hotel 

Heritage, prevzel po očetovi smrti in se že kmalu 

zapletel v ljubezenski trikotnik s svojo svakinjo, 

prelepo Uršulo Gaionzell, ki je razvnela in strla 

srce svojega zaročenca, bogatega plemiča Marka 

Wizensteina. Adam in Uršula sta se strastno zaljubila 

in pobegnila iz Ljubljane, kjer sta ju preganjala 

duhovščina in besni Mark Wizenstein, ter se na 

skrivaj poročila jeseni leta 1626 v Gradiški – majhni, 

romantični vasici v Italiji. Dolga roka duhovščine in 

Marka Wizensteina ju je že naslednje leto ulovila in 

razveljavila njuno poroko, vendar njuna ljubezen je 

bila močnejša. Po dolgem boju sta se uspela pobotati 

z ljubljansko škofijo in se vrniti nazaj v Ljubljano, v 

kateri sta skupaj s svojima prečudovitima hčerkama 

živela srečno do konca svojih dni.

Adamu in Uršuli ter njuni neomajni ljubezni smo 

v Hotelu Heritage posvetili našo najbolj skrito in 

romantično sobo s pogledom na zvezdno nebo in 

Ljubljanski grad.

Osebni svetovalec poslednjega cesarja Svetega 

rimskega cesarstva

Eden izmed pomembnejših lastnikov stavbe, v kateri 

se danes nahaja Hotel Heritage, je bil tudi baron 

Bernard Rossetti, osebni svetovalec poslednjega 

cesarja mogočnega Svetega rimskega cesarstva – 

Franza I. Avstrijskega.

Baron Rossetti je bil poslednji predstavnik plemiške 

rodbine iz Ferrare. Povsod, kjer je služboval, je 

»zapustil sloves odličnega upravnika in blagega 

človeka«. Po razpadu Svetega rimskega cesarstva 

ga je Napoleon Veliki imenoval v desetčlanski 

upravni odbor osrednje Kranjske, kmalu pa je postal 

tudi deželni glavar na Kranjskem. Ljubljana, njegov 

rojstni kraj, je bila v tistem obdobju mesto njegovega 

političnega delovanja in življenja, ki ga je delil s svojo 

ženo Alojzijo, grofico Lamberg.

Poklicna pot ga je kasneje vodila po različnih 

mestih na Balkanu in v Galiciji, kjer je vodil državna 

predstavništva. Naposled je svojo politično in 

življenjsko pot kot guverner zaključil v Trstu.

Zgodovina 
stavbe skozi 
zgodbe njenih 
lastnikov

Več kot štiri stoletja stari zidovi 
Hotela Heritage skrivajo v 
sebi navdihujoče zgodbe, ki 
so jih skozi čas pisali njihovi 
skrivnostni lastniki. Če jim boste 
prisluhnili, vam bodo razkrili 
čas domoljubnih protestantov, 
mogočnih vladarjev, zasanjanih 
poetov in slikarjev ter 
zaljubljencev.  

Primož Trubar, avtor prvih
natisnjenih knjig v slovenskem jeziku.

Zgodba ljubljanskega Romea in Julije 
se je pri nas končala povsem drugače.

Grb plemiške rodbine Rossetti.
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1511–1616

Fabijan
Kirchberger 
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Jedro umetnosti v enem najlepših delov stare 

Ljubljane

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je iz izložbe, v 

kateri se danes nahaja kavarna Hotela Heritage, žarel 

kolaž najlepših barv, ki je privabljal ljubitelje umetnosti 

iz vseh koncev takratne Jugoslavije. Pri nas je delovala 

najstarejša prodajna galerija v Sloveniji – Galerija Ars.  

Začetki galerije segajo že v leto 1973, ko se je začela 

razvijati prodajalna, ki je kot prva in takrat edina v 

Sloveniji ponujala uvožene slikarske potrebščine in 

strokovno literaturo s področja umetnosti. Leta 1980 

se je galerija z obrobja preselila v staro mestno jedro, 

v katerem je v naslednjih 35 letih predstavljala center 

kulture v stari Ljubljani. Gostila je blizu 500 razstav 

veliko uveljavljenih slovenskih, jugoslovanskih in 

evropskih likovnih ustvarjalcev ter številne kulturne 

večere in zabave z umetniki.

Poleg pestrega prodajnega izbora slikarskih del, starin 

ter izdelkov ljudske in umetnostne obrti je imela 

izložba Galerije Ars vseskozi tudi velik posluh za mlade, 

še neuveljavljene umetnike; tako je veliko ljudem 

predstavljala odskočno desko že v študentskih letih.

Tudi izložba Hotela Heritage ostaja v tem pogledu 

nespremenjena. Naša vrata so vedno na stežaj 

odprta mladim, prodornim umetnikom, ki lahko pri 

nas razstavljajo svoje umetnine, mi pa si bomo srčno 

prizadevali, da se bodo dotaknile vsakogar, ki prestopi 

vrata našega hotela.

Družinske vezi so v časih, ko so na naših tleh 

vladale mogočne plemiške rodbine, predstavljale 

brezpogojno zaupanje med mesti, deželami in 

cesarstvi. V našem družinsko vodenem butičnem 

hotelu se tudi dandanes ustvarjajo nepozabne 

vezi. Vabimo vas, da postanete del naše številčne 

družine ter odnesete delček naših skrivnosti in 

brezpogojne vdanosti nazaj v svoje kraljestvo.

Legenda o zibelki in starem mogočnem hrastu

V 19. stoletju je hiša, v kateri je Hotel Heritage, 

zasijala v vsej svoji lepoti, dobila je novo pročelje 

z zanimivo ornamentiko in značilnim kamnitim 

portalom. Hiša je bila v lasti plemiške rodbine 

Auersperg, ene najvplivnejših plemiških rodbin 

Avstrijskega cesarstva. Vas zanima njihova legenda 

o zibelki in starem mogočnem hrastu?

Mogočna grof in grofica Auersperg s Šrajbarskega 

turna (gradu iz Leskovca pri Krškem) sta ostro 

nasprotovala silni ljubezni, ki jo je njun sin 

Aleksander gojil do prelepe, vendar siromašne 

kmečke deklice, ki je bila zanju seveda povsem 

neprimerna izbira. Mladi grof se je moral 

podrediti njunim interesom in se odpovedati 

veliki ljubezni, ki je prebivala v skromni hišici blizu 

gradu. Nedaleč stran je bil očem skrit mogočen 

hrast, pri katerem sta se zaljubljenca skrivaj 

srečevala. Večer pred grofovo poroko z bogato, 

več kot 20 let mlajšo plemiško nevesto se je še 

zadnjič podal k svoji ljubezni, da bi vsaj še enkrat 

podoživela vso tisto srečo in ljubezen, za katero 

so ju oropali. Ob težkem in žalostnem slovesu pa 

ga je ljubljena rotila, da naj bo kljub vsemu vedno 

pravičen in ljubezniv do svoje mlade žene. Njena 

edina želja je bila le, da ukaže hrast, pričo njune 

dolge, neuresničene ljubezni, podreti in naroči iz 

njega stesati zibelko, v katero bo položil svojega 

prvorojenca. Prvorojenec pa je bil prav grof Anton 

Alexander von Auersperg, ki se je kmalu po poroki 

rodil v Ljubljani. Njegovo zibelko še vedno hrani 

Narodni muzej Slovenije.

Mladi Anton je moral odrasti zelo hitro, saj mu je že 

pri dvanajstih letih umrl oče. Postal je pomemben 

pesnik, politik in svobodnjak tistega časa ter se 

kmalu poročil z grofico Marijo Attems, strastno 

slikarko cvetličnih tihožitij, ki jih še vedno hranijo v 

Narodni galeriji. Replika enega izmed njenih tihožitij 

krasi tudi stene našega hotela.

Grof Auersperg je bil velik prijatelj in učenec našega 

največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, ki je 

mlademu pesniku nadel hudomušno umetniško 

ime Anastasius Grün (»zelenec«), s čimer je želel 

poudariti »zrelost« prijateljevega zgodnjega 

ustvarjanja.

Dr. Prešeren je rad obiskoval grofa Auersperga 

v njegovi grajski vinski kleti pri Krškem, kjer še 

vedno pridelujejo znamenito vino, ki je navdihovalo 

naša poeta. Poizkusite ga lahko tudi pri nas in se 

prepustite opojnim verzom Zdravljice, državne 

himne, ki jo je napisal naš največji pesnik dr. France 

Prešeren.

1806–1876

Grof Anton Alexander 
von Auersperg

1973–2015

Galerija ARS
Hotel Heritage danes

Družina v 
najširšem pomenu 
besede 
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Grof Anton Alexander von Auersperg 
- Anastasius Grün. 

Zibelka grofa Antona Alexandra von 
Auersperga

Logotip nekdanje Galerije Ars

Brata Aleš in Martin Lah, skrbnika 
Hotela Heritage foto Peter Zakrajšek

4

5

6

7

4 5 6 7

. . . . . . Hotel Heritage

19. 20. 21.S
T
O
L
E
T
JE

S
T
O
L
E
T
JE

S
T
O
L
E
T
JE



Ljubljana
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Dobrodošli 
v Ljubljani

Arheološke najdbe govorijo o tem, da je bilo 
območje Ljubljane poseljeno že 2000 let pr. 
n. št. – od prazgodovinskih do starorimskih 
naselbin, v obdobju srednjega veka in času 
Napoleonovih Ilirskih provinc. Na vsakem 
koraku lahko najdete obeležja, skrite in 
pozabljene kotičke zgodovine, ki govorijo o 
dolgi in zanimivi preteklosti mesta. 

Mesto Ljubljana, kot boste opazili, 
zaznamuje tudi podoba zmaja. Več mitov 

in legend o ljubljanskem zmaju kroži 
naokrog. A dejstvo je, da je simbolika 
prisotna v Ljubljani vse od davnih časov. 
Le zmaj se je postopoma iz pošasti 
prelevil v zaščitnika mesta; danes 
ponazarja moč, pogum, modrost in 
veličino. 

Ne gre pa seveda spregledati magične 
reke Ljubljanice. Magične zato, ker je 
Ljubljanica pravzaprav reka sedmerih 

imen. Izvira pod Snežnikom in med svojo 
40 kilometrov dolgo potjo večkrat ponikne 
v kraško podzemlje ter se ponovno 
pokaže na površju, a vedno pod drugim 
imenom. Ljubljanica je tako najdaljša 
ponikalnica na svetu. Njena simbolna 
veličina je vklesana v slavni Robbov 
vodnjak, ki krasi Mestni trg. 
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Reka Ljubljanica je 
najdaljša ponikalnica 

na svetu.

. . . . . . Dobrodošli v Ljubljani
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Prešernov trg in 
Tromostovje
Ljubljana je eno izmed redkih mest, ki je 

svoj osrednji trg posvetila pesniku. France 

Prešeren, največji slovenski pesnik in eden 

največjih pesnikov evropske romantike, 

je večino svojih del ustvaril v slovenskem 

jeziku. V neposredni bližini trga lahko 

ugledate frančiškansko cerkev Marijinega 

oznanjenja in meščanske palače, zgrajene 

po velikem potresu leta 1895. Osrednjemu 

kamnitemu mostu Tromostovja iz leta 

1842 je naš največji arhitekt Jože Plečnik 

med letoma 1929 in 1932 dodal še dva 

mostova, namenjena pešcem, in tako 

ustvaril edinstveno arhitekturno posebnost 

Ljubljane. Z vsakega izmed stranskih mostov 

vodita po dve stopnišči na terasi ob reki. Tam 

je dal Plečnik zasaditi topole, katerih krošnje 

so svojevrsten dodatek podobi mostu.

Zmajski most 
Najbolj znamenitega zmaja in najbolj 

znano podobo Ljubljane lahko ugledate 

na Zmajskem mostu. Most, zgrajen na 

prelomu 19. in 20. stoletja, je bil prva prava 

železobetonska konstrukcija v mestu 

in eden prvih pa tudi največjih tovrstnih 

mostov v takratni Evropi. Namig: če se niste 

fotografirali z zmajem na Zmajskem mostu, 

velja, da niste zares obiskali Ljubljane. 

Ljubljana je majhno, a 
slikovito mesto, katerega podobo 
so zaznamovala različna 
zgodovinska obdobja. Sprehod po 
mestnih ulicah vam bo razkril 
njene številne skrivnost in vas 
gotovo ne bo pustil ravnodušne. 
Predstavljamo vam pet najbolj 
priljubljenih znamenitosti 
Ljubljane, ki jih ne gre spregledati.

Ljubljanski grad
Glavna znamenitost Ljubljane je gotovo 900 

let star ljubljanski grad. Vožnja z grajsko 

tirno vzpenjačo ali kratek sprehod? V 

vsakem primeru se ob vzponu na grad sproti 

odpira prelep pogled na mesto. Z grajskega 

razglednega stolpa in obzidja pa se ponujajo 

najlepši razgledi na Ljubljano. 

Ljubljanska 
katedrala
Dolga in razburljiva zgodovina ljubljanske 

katedrale, ki je v starih zapisih prvič 

omenjena leta 1262, vas bo gotovo 

navdušila. Že izjemna glavna vhodna vrata z 

upodobitvijo zgodovine Slovenije in stranska 

vrata s portreti škofov vabijo, da si ogledate 

njeno notranjost. 

Ljubljanska 
tržnica
Glavna ljubljanska tržnica ni samo mesto 

nakupovanja, ampak je v očeh Ljubljančanov 

predvsem kraj srečanja in druženj. Glavna 

tržnica obsega tržnico na prostem, pokrito 

tržnico in Plečnikove pokrite tržnice ob 

reki Ljubljanici. Preverite, kako Ljubljančani 

najraje preživljajo sobotne dopoldneve. 

20 21

V okolici Ljubljane je bilo 
najdeno najstarejše leseno 
kolo na svetu, staro okoli 

5.200 let. 
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Pet največjih 
znamenitosti 
Ljubljane

foto
www.slovenia.info, 
Aljaž Sedovšek

www.visitljubljana.com, 
Luka Esenko

www.slovenia.info, 
Dražen Štader

www.visitljubljana.com, 
Dunja Wedam

www.visitljubljana.com, 
Miran Kambič
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Restavracije z 
vrhunskimi jedmi in 
bari ter kavarne z 
najlepšim razgledom

Strelec 
Grajska planota 1

Restavracija v slikovitem Stolpu 

Strelcev na Ljubljanskem gradu ponuja 

kombinacijo izvirnega zgodovinsko 

zaznamovanega ambienta in doživetje 

vrhunske slovenske kulinarike, ki 

združuje najboljše iz tradicije in 

sodobnega časa.

Atelje 
Nazorjeva 2

Slogan »Preprosto, a dovršeno« 

izraža celoten koncept, ki zaznamuje 

notranjost restavracije in vrhunske 

kulinarične kreacije, nagrajene z 

Michelinovo zvezdico.

Hiša pod gradom
Streliška ulica 10

Hiša pod Gradom je v prenovljeni 

stari meščanski hiši ob vznožju 

Ljubljanskega gradu. 

Vodnikov hram
Vodnikov trg 2 

Restavracija z dolgoletno tradicijo, 

ki sega v 19. stoletje, ponuja 

široko ponudbo tipičnih slovenskih 

specialitet, kot so: ajdovi žganci 

in krapci, jota, bujta repa, njoki, 

prekmurska gibanica in druge 

tipične lokalne jedi.

Güjžina 
Mestni trg 19

Na enem mestu lahko poleg 

stalnega menija prekmurskih 

dobrot, ki je značilen za Güjžino, 

naročite vse okuse Slovenije.  

Pop’s Pizza
Breg 2

Pica napoletana, 350 let tradicije, 

450 stopinj C, 48 ur zorjeno testo, 

60 sekund v peči.

Hood Burger 
Nazorjeva ulica 4

Gurmanski burgerji, narejeni iz 

slovenske pašne govedine in 

slovenskega piščančjega mesa, 

skupaj s svežim slovenskim 

krompirjem.

Lars & Sven 
Slovenska cesta 25

V sodelovanju z lokalnimi 

mesarijami in okoliškimi kmetijami 

so ustvarjeni najboljši burgerji v 

mestu.

Restavracija AS 
Čopova ulica 5 a (Knafljev prehod)

Restavracijo As v Knafljevem prehodu 

odlikuje poln okus skrbno pripravljenih 

mediteranskih jedi, za katere velja, da so 

vedno iz svežih sestavin. 

Strelec

Atelje Güjžina

Restavracija AS22 Vodnikov hram Hood Burger

Lars & Sven

Hiša pod gradom Pop’s Pizza
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RESTAVRACIJE 
Z VRHUNSKO 
KULINARIKO

RESTAVRACIJE S 
TRADICIONALNIMI 
SLOVENSKIMI JEDMI

NAJBOLJŠE 
PICE V MESTU
-
NEKAJ ZA 
LJUBITELJE 
BURGERJEV

1

3

2

foto
Dean Dubokovič
Marko Delbello Ocepek
Saša Hess, Klemen Razinger
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NebotičnikSushimana

DA BU DA

Odprta kuhna Lolita24 25
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V SREDIŠČU 
DOGAJANJA
-
ROMANTIČNI 
POGLED NA 
LJUBLJANO
-
NAJBOLJŠA 
SLAŠČIČARNA V 
MESTU

NAJBOLJŠA 
AZIJSKA HRANA
-
ODPRTA KUHNA

KOKTAJLI IN 
PRIGRIZKI
-
VINO IN 
PRIGRIZKI

Odprta kuhna 
Pogačarjev trg 

Odprta kuhna je gurmanska kulinarična 

tržnica, ki ob petkih na Pogačarjev trg 

v Ljubljani prinaša dobrote najboljših 

obedovalnic z vseh koncev dežele.

Slovenska hiša 
Cankarjevo nabrežje 13

Okrepčevalnica Slovenska hiša svojim 

gostom ponuja izbor hrane in pijače 

izključno slovenskega izvora. Na 

njihovem meniju najdete klasične 

in tradicionalne jedi, pripravljene na 

sodoben način, s posebnim poudarkom 

na uporabi sestavin lokalnega izvora. 

Sushimama 
Wolfova ulica 12

Sushimama se ponaša z zanimivim 

ambientom in s pravimi japonskimi 

kuharji, ki jih lahko opazujete pri 

njihovem delu.

DA BU DA 
Šubičeva cesta 1 a

Raznolike in inovativne jedi, ki po t. i. 

fusion konceptu prepletajo različne 

azijske kulture in njeno pestro 

kulinariko. 

Lolita
Cankarjevo nabrežje 1

Sodoben ambient slaščičarne Lolita, 

ki so jo pred leti uvrstili med pet 

oblikovno najboljših lokalov na svetu, 

združuje preteklost s sedanjostjo. Ob 

pregrešno dobrih sladicah lahko uživate 

v pogledu na vrvež mimoidočih.

Dvorni bar
Dvorni trg 2

V Dvornem baru ponujajo različne 

vrste vin iz vseh slovenskih vinorodnih 

okolišev in kakovostna tuja vina. Na 

voljo so tudi različne mesne in morske 

jedi, solate in sladice.

Nebotičnik 
Štefanova ulica 1

Kavarna na vrhu Nebotičnika je svoja 

vrata odprla že davnega leta 1933. 

Pogled s terase nudi enega izmed 

najbolj ikoničnih pogledov na grad in 

središče Ljubljane. 

Nebotičnik Slovenska hiša

Dvorni bar

Lolita



Bled

Pet slovenskih 
krajev, ki 
se uvrščajo 
na svetovne 
lestvice 
znamenitosti.

Bled
Bled je znani popotniški vodič Lonely 
Planet uvrstil med top 10 destinacij, 
vrednih obiska. Alpsko jezero z edinim 
slovenskim otokom je že stoletja 
svetovljanski kraj, ki navduši z lepotami 
narave ter zgodbami preteklosti in s 
posebnimi močmi za obnovo dobrega 
počutja. Poglejte na jezero z gradu na 
pečini in pojdite na otok s tradicionalnim 
čolnom – pletno. 

Piran
Piran je najlepše in najbolj slikovito 
mesto slovenske obale. Ostanki 
srednjeveškega obzidja in ozke ulice s 
tesno strnjenimi hišami dajejo zasanjano 
kuliso. Svetovljansko obmorsko mesto, ki 
je navdih iskalo v bližnjih Benetkah, vas 
ne bo razočaralo niti s svojo kulinariko. 
Če boste že tam, ne pozabite raziskati še 
piranskih solin.
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. . . . . . Spoznajte Slovenijo
Pokrajinsko raznolika Slovenija je sama po sebi privlačna znamenitost. 
Čeprav boste na skoraj vsakem koraku naleteli na osupljive zaklade 
narave in kulture, vam predstavljamo pet največjih draguljev, ki jih 
morate dodati na svoj potovalni seznam.

Piran

Piran
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Predjamski grad
Postojnska jama
Postojnska jama je najbolj obiskana in občudovana 
turistična kraška jama v Evropi. Je edina kraška 
jama z jamsko železnico; ta je bila postavljena pred 
več kot 140 leti. Ohranjena je tudi danes, saj se 
mimo največjega kapnika Nebotičnik in kristalno 
belega simbola Postojnske jame Briljant popeljete 
z jamskim vlakcem. Ne gre pozabiti poudariti tudi 
najslavnejšo podzemno žival – človeško ribico.

2928

Predjamski grad je 
največji jamski grad 

na svetu.

. . . . . . Spoznajte Slovenijo
Velika planina
Na Veliki planini ob koncu 
pomladi zažvenketajo 
kravji zvonci in tako 
naznanijo prihod pastirjev. 
Planota, ki se lahko 
pohvali z enim največjih 
pastirskih naselij v Evropi, 
vas vabi, da spoznate 
zanimivo življenje na 
planini, na kateri čas teče 
počasi.

Predjamski grad
V neposredni bližini Postojnske 
jame si lahko ogledate največji 
jamski grad na svetu. Grad 
že več kot 800 let veličastno 
stoji v skalni steni in jemlje dih 
njegovim obiskovalcem. Njegova 
podoba je bila navdih tudi 
filmskim ustvarjalcem. Preverite 
tudi sami, kaj jih je navdušilo.

Postojnska jama

Velika planina
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V Sloveniji je mogoče 
najti več kot 10.000 jam. 
Postonjska jama je edina 

kraška jama z jamsko 
železnico.
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Spoznajte 
slovensko 
kulinariko

Hrana ima gotovo poseben pomen pri 
spoznavanju dežele. Kljub majhnosti 
Slovenija premore 24 gastronomskih 
regij, vse pa temeljijo na lokalno pridelani 
hrani, ki je tako polnega okusa, kot je bila 
nekoč. Karkoli boste jedli, boste v vsakem 
grižljaju začutili značilnosti pokrajine, v 
kateri se nahajate.

Če zapleteno slovensko kulinariko 
nekoliko poenostavimo, jo lahko tako čez 
palec razdelimo na običajno (nedeljsko) 
kosilo, jedi »na žlico«, praznične dobrote 
in na tradicionalni slovenski zajtrk. 
Običajno (nedeljsko) kosilo je sestavljeno 
iz goveje juhe z rezanci ali gobove 
juhe, mesne jedi s prilogo, kar običajno 
pomeni pečenko ali ocvrt piščanec s 
praženim krompirjem ter solata. Ko je 
govor o jedeh »na žlico«, pa kulinarika 
zelo hitro pridobi regionalen prizvok, saj 
vsaka regija slovi po svojih enolončnicah. 
Namig: izbirate lahko med odličnimi 
slovenskimi enolončnicami, kot so: 
golaži, obare, mineštre ter še posebej 
jota in ričet. 

Določenim praznikom in posebnim 
dogodkom pritičejo določene jedi. A nekaj 
povsod drži kot pribito, kot radi rečemo. 
Ob tovrstnih dogodkih na mizi namreč 
nikakor ne sme manjkati dišeča – sladka 
ali slana – potica. 

Tradicionalni slovenski zajtrk smo v 
Sloveniji ponesli na državno raven. Ob 
vsakoletnem novembrskem dnevu 
slovenske hrane namreč poteka projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk, v katerega 
so vključeni slovenski vrtci, osnovne 
šole in druge ustanove oz. javni zavodi. 
Na ta dan so otroci deležni zajtrka 
z izbranimi živili, in sicer s kruhom, 
z maslom, mlekom, medom in z 
jabolkom. Glavni namen zaznamovanja 
je podpora slovenskim pridelovalcem in 
predelovalcem hrane ter spodbujanje 
lokalne samooskrbe s kakovostno hrano 
iz lokalnega okolja.

Tudi v Hotelu Heritage se zavedamo 
izjemnega pomena sezonske in lokalno 
pridelane hrane. Zato je hotelski 
zajtrk obogaten s slovenskimi jedmi in 
sestavinami ter tako nudi, da poizkusite 
tradicionalni slovenskih zajtrk lokalne 
pridelave tudi vi.
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Hotelski zajtrk nudi tudi 
jedi iz tradicionalnega 

slovenskega zajtrka 
lokalne pridelave.

. . . . . . Spoznajte Slovenijo
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Kremna rezina
Tisto pravo kremno rezino, narejeno 

po več kot 60 let starem receptu, je ob 

neopisljivem razgledu mogoče okusiti 

samo na Bledu. A če vas pot tja ne zanese, 

zanjo ne boste prikrajšani. Najdete jo lahko 

v skoraj vseh slaščičarnah.

Prekmurska 
gibanica
Na drugem koncu, severovzhodu Slovenije, 

natančneje v Prekmurju, pa je glavna 

sladica prekmurska gibanica. Mak, skuta, 

orehi in jabolka so sestavine sladice, ki se ji 

ne boste mogli upreti. 

Štruklji  
Štruklji so jed, ki je doma v vseh slovenskih 

vaseh. Včasih praznično jed si danes 

privoščimo precej pogosteje. Priloga, 

glavna jed ali sladica. Pečeni, kuhani, sladki 

ali slani. In še nadevi: pehtran, skuta, mak, 

oreh, jabolka … Izberite si jih po svojem 

okusu. 

Potica
Slovenije ne morete zapustiti, ne da bi 

poizkusili dišečo potico. Če so štruklji jed 

številnih nadevov, je potica jed neskončnih 

nadevov. Več kot 80 različnih jih je. Kateri 

so najznačilnejši? Oreh, pehtran, mak, 

ocvirki, drobnjak, rozine … 

Kranjska 
klobasa
Kranjska klobasa je verjetno najbolj 

znan slovenski izdelek v svetu. 

Zasluga gre tudi ameriški astronavtki 

slovenskih korenin Suniti Williams, 

ki je kranjsko klobaso ponesla tudi 

v vesolje. Po tradicionalnem izročilu 

se kranjska klobasa uživa topla s 

kislim (praženim) zeljem ali kislo repo. 

Odlično se obnese v enolončnicah, ki 

jim da pikantnejši okus.

Jota
Ena izmed veliko enolončnic »na 

žlico«, ki so tipične za slovensko 

kulinariko, je jota. Gosta jed iz fižola, 

krompirja, kislega zelja in iz mesa 

izhaja iz Krasa. Njena priljubljenost 

se je postopno širila in tako je danes 

pogosta jed na vseh slovenskih 

mizah. 

Kraški pršut
Kraški pršut velja za vrhunski 

slovenski mesni izdelek, ki s svojo 

edinstveno proizvodnjo in pridelavo 

uspešno združuje podnebne 

posebnosti kraškega območja z 

bogato tradicijo znanja in mojstrstva.

32 33
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Katerih tradicionalnih jedi 
ne smete spregledati
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Jeruzalemske gorice

Katere pijače 
se običajno 
znajdejo na 
slovenskih 
mizah 

Za sprostitev po napornem raziskovanju 
Ljubljane in Slovenije vas vabimo, da obiščete 
našo hotelsko kavarno, v kateri lahko v 
miru uživate v dobri skodelici kave ali čaja 
in prisluhnete zidovom, ki govorijo o bogati 
zgodovini naše hiše.

Slovenija je vinorodna dežela tisočerih gričev 
in na vsakem, na katerem raste vinska 
trta, stoji tudi vinska klet, ki hrani vina 
vrhunske kakovosti. Za vas smo pripravili 
izbor naših najljubših vrhunskih slovenskih 
vin, ki vas bodo popeljale na potovanje čez 
vso Slovenijo, od štajerskih goric pa vse do 
morja. Ob tem nismo pozabili na dediščino, 
ki so nam jo zapustili lastniki te hiše. Družina 
Auersperg je bila namreč lastnica vinske kleti 
v Krškem. Anton Aleksander Auersperg, ki 
je slovel kot znani pesnik, je bil tudi osebni 
prijatelj največjega slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna. Z njim si je delil ljubezen 
do literature in do dobre vinske kapljice, ki je 
zorela v Auerspergovi grajski kleti. Vino iz prav 
te vinske kleti lahko poizkusite tudi v naši 
kavarni. Ob prihodu vam postrežemo še pijačo 
dobrodošlice, ki odseva duh renesančnega 
časa, ki ga lahko ujamete v tej hiši. 
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Vino iz nekdanje 
Auerspergove grajske kleti 
v Krškem lahko poizkusite 

tudi v naši kavarni.

Špičnik

. . . . . . Spoznajte Slovenijo

foto Simon Škafar, iStock
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Cviček
Cviček, ki ga pridelujejo v dolenjskem 

vinorodnem okolišu, je poleg 

toskanskega chiantija edino vino 

na svetu, sestavljeno iz rdečih in 

belih sort grozdja. Od leta 2001 

je cviček tudi zakonsko zaščiten z 

oznako priznanega tradicionalnega 

poimenovanja. Cviček ima nizko 

stopnjo alkohola (od 8,5 do 10 %) in 

prijetno kislino, je zelo pitno vino in 

se odlično prilega k vsem jedem. 

Kraški teran 
Teran je slovensko avtohtono rdeče 

vino, pridelano na Krasu. Ostrejša 

klima tega območja in terra rossa 

se odražata v polnosti, kislini 

in v visokem izvlečku kraškega 

terana. Njegove odlike se kažejo 

tudi v izrazitem sadnem okusu, ki 

spominja na maline ali ribez, ter 

v visokem izvlečku, polnosti in v 

harmoniji. 

Borovničev 
liker
V Sloveniji je zaradi svojega 

nevtralnega okusa osnova za 

likerje najpogosteje sadno žganje. 

Najbolj priljubljen liker, po katerem 

Slovenci radi posežemo, pa je sladek 

borovničev liker. 

V nadaljevanju vam 
predstavljamo okusne 
tradicionalne slovenske 
pijače, ki bodo potešile 
žejo v vročih poletnih 
dneh ali pa dopolnile 
okusno večerjo.

Brinovo žganje
Po okusu je sicer brinovo žganje 

podobno džinu, a je bistvena 

razlika v količini uporabljenih jagod. 

Za izdelavo enega litra brinovca 

potrebujemo od šest do osem 

kilogramov brinovih jagod, medtem 

ko za en liter džina potrebujemo le 

od 25 do 40 gramov.

 

Pivo
Slovenija je peta največja 

proizvajalka hmelja na svetu, 

središče slovenskega hmeljarstva 

pa je Spodnja Savinjska dolina. Pivo 

ima v Sloveniji posebno mesto, 

saj prvi pisni viri o varjenju piva na 

Slovenskem segajo v 12. stoletje. 

Priljubljenost te pijače pa se iz leta 

v leto povečuje, kar dokazuje tudi 

razcvet mikropivovarn, ki jih je danes 

že več kot 100.

Bezgov sok
Slovenci smo bili od nekdaj narod, 

tesno povezan z naravo, zato je 

izdelava domačih sokov vsakoletno 

sezonsko opravilo. Najbolj 

priljubljena brezalkoholna pijača je 

sok iz bezgovega sirupa. Izdelan je iz 

dišečih belih bezgovih cvetov, ki so 

znani po svojih številnih blagodejnih 

učinkih za zdravje.

36 37

Vinska trta v osrednjem 
delu mesta Maribor je 
stara okoli 440 let in je 
najstarejša med vsemi 

vinskimi trtami na svetu.
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Kočevsko
Sprehodite se po enem izmed slovenskih 
pragozdov. S sprehodom po gozdovih 
Kočevskega roga doživite spokojnost in 
čarobnost narave. Skrivnosti in lepote 
kočevskih gozdov vam pomaga razkriti lokalni 
vodnik. Obenem ne spreglejte voda čiste 
in tople reke Kolpe. Urejene sprehajalne, 
pohodniške in kolesarske poti vabijo, da tam 
preživite svoje aktivne počitnice. 

Ptuj
Ptuj je presenečenje severovzhodne Slovenije 
in najstarejše slovensko mesto. Sprehod po 
njem vas popelje mimo rimskih spomenikov 
do prečudovitih pročelij srednjeveških stavb. 

Tlakovane ulice in trgi vodijo do enega najveličastnejših gradov 
v Sloveniji, od koder se pogled razprostira na mozaik opečnatih 
streh srednjeveških stavb, samostanov in cerkva.
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. . . . . . Spoznajte Slovenijo
Ptuj je najstarejše 
slovensko mesto.

Spregledani 
kotički 
Slovenije

Kljub svoji majhnosti Slovenija ponuja številne možnosti za 
raziskovanje. Predstavljamo vam pozabljene skrite kotičke zelene 
dežele, ki so daleč od obljudenih turističnih znamenitosti. 

Kočevsko

Ptuj

foto Jošt Gantar in Nea Culpa za Kočevsko
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Logarska dolina
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. . . . . . Spoznajte Slovenijo

Logarska dolina
Logarska dolina je ena 
najlepših alpskih ledeniških 
dolin v Evropi. Harmonično 
sožitje med tradicijo, 
človekom in naravo, kakršno 
najdete na tem območju 
Solčavskega, je izjemno in ga 
doživite le redkokje. 

Logarska dolina

V Sloveniji reke in 
potoki skupaj tvorijo več 
kot 27.000 kilometrov 

dolgo mrežo. 

Goriška brda

dolina reke Soče

Goriška brda 
Goriška brda so sončna vinorodna pokrajina 
med Alpami in Mediteranom. Razgibana 
pokrajina, v kateri poti, odmaknjene od 
prometnih cest, vodijo skozi strnjene 
vasice, je pravi raj za kolesarje. Slovita 
vina in briška gastronomija pa vas ne bodo 
pustili ravnodušne. 

Dolina reke Soče
Pobegnite v zavetje Julijskih 
Alp in doživite pristen stik 
z naravo. Soča velja za eno 
najlepših slovenskih rek. 
Smaragdno zelena reka 
omogoča raznotere vodne 
športe, ob njej pa vodijo 
številne tematske poti, ki 
razkrivajo dediščino prve 
svetovne vojne in druge 
zgodbe doline.

www.slovenia.info foto Michael Matti
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Zgodovina nam je 
namenila veliko 
posameznikov, ki so 
zaznamovali slovensko 
družbo in kulturo. 
Iz široke in pestre 
bere pomembnih 
osebnosti smo izbrali 
pet najslovitejših, ki so 
Slovenijo postavili na 
zemljevid sveta.

5.

2. 4.
1.

3.

Jože 
Plečnik 

Davo 
Karničar

France 
Prešeren

Slavoj 
Žižek

Slavko 
Avsenik

Delo arhitekta Jožeta Plečnika 

(1872–1957) je zaznamovalo tri 

srednjeevropska mesta: Dunaj, 

Prago in Ljubljano. Vse ustvarjalne 

moči pa je Plečnik posvetil 

oblikovanju mesta Ljubljana. 

Plečnikova Ljubljana, kot jo radi 

imenujemo, se kot svojevrstna 

urbanistična posebnost uvršča 

med najpomembnejše celostne 

umetnine 20. stoletja. Njegov 

slog temelji na spoju modernega, 

inovativnega in klasičnega po vzoru 

antičnih Aten. 

Davo Karničar (1962–2019), 

slovenski alpinist in ekstremni 

alpski smučar, je presmučal 

velike alpske stene v Sloveniji 

in tudi tujini. Leta 2000 se je 

kot prvi Zemljan s smučmi 

spustil z najvišje gore na svetu 

Mount Everest. Po smučanju 

z Mt. Vinsona, najvišjega vrha 

Antarktike, je leta 2006 postal 

prvi človek, ki je uspešno 

presmučal vse najvišje vrhove 

sedmih celin.

France Prešeren (1800–1849) 

velja za največjega slovenskega 

pesnika. Bil je prvi slovenski pesnik 

v modernem smislu in z njegovo 

poezijo smo Slovenci v literarnem 

pogledu postali enakovredni 

evropskim narodom. Sedma 

kitica njegove pesmi Zdravljica je 

danes besedilo državne himne. 

Obletnico njegove smrti v februarju 

zaznamujemo kot osrednji državni 

kulturni praznik. Njegovo podobo 

lahko najdete na kovancu za dva 

evra. 

Slavoj Žižek (1949–) je eden 

najslavnejših in najvplivnejših 

svetovnih filozofov. Prepoznan 

je po svojih številnih 

kontroverznih filozofskih delih 

ter strastnem nastopanju in 

brezkompromisni drži. Mediji, 

akademiki pa tudi povsem 

navadni ljudje ga kujejo med 

zvezde, zato je tudi pridobil 

naziv »Elvis Presley filozofije«.

Slavko Avsenik (1929–2015). 

Ansambel bratov Avsenik je v 

svetovnem merilu najuspešnejša 

slovenska glasbena skupina, ki je 

veliko prepoznavnost dosegla v 

Avstriji, Nemčiji in drugod po Evropi. 

Prek 36 milijonov prodanih nosilcev 

zvoka in skoraj tisoč izvirnih skladb 

je njuna velika glasbena zapuščina. 

Skladba Na Golici velja za eno 

najprepoznavnejših polk in največkrat 

predvajano instrumentalno skladbo 

na svetu.

Priljubljeni 
Slovenci 
svojega časa
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foto
www.newstatesman.com, MICHAEL 
TUMMINGS AND ZEITGEIST FILMS/
AF ARCHIVE/ALAMY

www.delo.si, Urban Golob

www.avsenik.com

vir Muzej in galerije mesta Ljubljane 
avtor neznan
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Spodnja Savinjska dolina
Spodnja Savinjska dolina nudi številna 
doživetja in priložnost, da se spočijte v 
zavetju zelene doline, v objemu »zelenega 
zlata«, hmelja. V poklon hmeljarski dediščini 
je postavljena prva fontana piva na svetu, 
ki jo najdete v Žalcu. Na njej lahko na šestih 
točilnih pipah pokušate šest različnih vrst piva 
slovenskih pivovarjev, varjenih iz štajerskega 
hmelja. Na poti proti Ljubljani se ne pozabite 
ustaviti na Trojanah, kjer se lahko okrepčate z 
znamenitimi tradicionalnimi trojanskimi krofi. 

Cerkniško jezero in grad Snežnik
Pod vodstvom lokalnih turističnih vodnikov 
spoznajte Cerkniško jezero, eno največjih 

presihajočih jezer v Evropi. V suhem delu 
leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu 
mogoče na istem kraju veslati, kolesariti, 
ribariti, drsati, se popeljati z vozom ali 
se preprosto sprehajati po travnikih. 
Prisluhnite mitom in legendi o nastanku 
jezera ter uživajte v miru in spokojnosti 
tega naravnega čudesa. V neposredni bližini 
Cerknice pa si lahko ogledate grad Snežnik. 
Velja za enega najlepše ohranjenih gradov 
pri nas, saj med drugim ponuja ogled 
prvotnega pohištva grajskih soban iz 19. 
stoletja.
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V Žalcu je v poklon 
hmeljarski dediščini 

postavljena prva fontana 
piva na svetu.

Kako 
najbolje 
izkoristiti 
dan – pet 
idej za izlet

Če se naveličate mestnega vrveža ali pa si samo želite videti 
in spoznati nekaj drugačnega od ustaljenega turističnega 
pohajkovanja, vam v naslednjih vrsticah ponujamo namige za 
enodnevne izlete po Sloveniji. 

Cerkniško jezero

Grad Snežnik

Žalec

www.slovenia.info foto Matevž Lenarčič
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Kostanjevica

Spodaj: 
Jeruzalemske gorice
Desno: 
Vinska cesta v Špičniku 
v Svečinskih goricah.
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Iški vintgar
Iški vintgar je slikovita soteska, po kateri teče 
reka Iška. Njeno zanimivo podobo z deročo 
rečico, s prodnimi sipinami, številnimi tolmuni in 
s strmimi skalnatimi bregovi, ki ji ponekod dajejo 
videz pravega kanjona. Ob sprehodu po soteski 
si je mogoče ogledati številne zanimive kamnine, 
k njenemu slikovitemu videzu pripomore tudi 
rastlinstvo, drevje, ki se s koreninami oprijema 
strmin. Poleti je to odličen kraj za ohladitev in 
osvežitev v vodi. 

Kostanjevica na Krki je 
edino in najmanjše mestece 

na otoku v Sloveniji.

Iški vintgar

Štanjel
Kostanjevica na Krki 
Kostanjevica na Krki je edino in najmanjše 
mestece na otoku v Sloveniji, imenovano 
tudi Dolenjske Benetke. Sprehodite se 
skozi stari del mesta, za ljubitelje narave 
pa je obvezen še izlet v močvirnat pragozd, 
Krakovski gozd. Ob njegovem robu ne 
spreglejte termalnega bazenčka, v katerem 
za zdravje blagodejna voda ves čas meri 
med 34 in 36 stopinjami Celzija.

Štanjel
Štanjel je eno najstarejših naselij na Krasu, 
ki vas bo nedvomno očaralo s svojimi 
nepričakovano lepimi in prostranimi razgledi z 
vrha griča, z razglednega stolpa in s ploščadi 
vaške cerkve. Na svoj račun boste prišli 
vsi ljubitelji dobre hrane in pijače, medtem 
ko si boste ljubitelji narave lahko ogledali 
Ferrarijev vrt, ljubitelji umetnosti pa domnevno 
najstarejšo stavbo – Kraško hišo iz 14. in 15. 
stoletja – in štanjelski grad. 

foto Simon Škafar, iStock
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Slovenski med
Slovenci smo že od nekdaj narod čebelarjev. 

Bogastvo in pestrost rastlinskega sveta 

Slovenije se odražata v vonju, barvi in v aromi 

slovenskega medu z zaščiteno geografsko 

označbo. Prepletenost različnih podnebij 

in geografska razgibanost ustvarjata 

edinstvene pogoje za pridelavo medu, kar 

pomeni, da tukaj najdemo veliko različnih 

vrst medu: akacijev, lipov, cvetlični, kostanjev, 

smrekov, hojev in gozdni med. 

Piranska sol
Sol je več kot le začimba. Dolgo je namreč 

belo zlato veljalo celo za dragocenost. 

Piranska sol je pridelana samo s 

tradicionalnimi orodji in po tradicionalnem 

postopku, starem skoraj 700 let.

Svoj košček Slovenije lahko tudi 
v obliki značilnih slovenskih 
izdelkov in spominkov odnesete 
domov. Če se ne morete odločiti, 
vam lahko mogoče pomagajo 
naslednji nasveti.

Izdelki iz lesa
Naravno bogastvo Slovenije, na katero 

smo še posebej ponosni, je les. Odnesite 

košček slovenske narave s seboj v obliki 

tradicionalnih lesenih izdelkov ali pa izberite 

novejše in izvirne lesene stvaritve.

Idrijska čipka
Idrijska čipka je eden najprepoznavnejših 

slovenskih izdelkov. Naj služi kot spominek 

ali darilo. Čeprav boste nanje naleteli 

na različnih koncih Slovenije, je zibelka 

slovenske čipkarske tradicije v majhnem 

kraju na zahodu Slovenije, v Idriji.

Lectova srca
Lectova srca sodijo med avtohtone slovenske 

posebnosti. Umetelno okrašena srca z 

raznoterimi napisi vas bodo očarala. Z njimi 

lahko tudi izrazite naklonjenost, zahvalo ali 

nekoga obdarite ob posebni priložnosti.

48 49

V Sloveniji je registriranih 
okoli 90.000 čebelarjev, 

celotno prebivalstvo 
Slovenije pa ima približno 

dva milijona. 
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Odnesite košček 
Slovenije s tipičnimi 
spominki

. . . . . . Spoznajte Slovenijo

1

foto
www.slovenia.info, 
Mankica Kranjec

www.slovenia.info, 
Nea Culpa, Jure Kravanja

www.slovenia.info, 
arhiv Turizem Bohinj

www.slovenia.info,
Jani Peternelj

www.slovenia.info, 
Matjaž Jambriško, Arhiv STIK Laško

www.slovenia.info,
Ciril Jazbec
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Pet najpomembnejših 
fraz v slovenščini

50 51
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Ne govorim 
slovensko. 

Ali govorite 
angleško?

Non parlo 
sloveno. Lei 

parla inglese?
Nehovorim 
slovinsky. 

Hovoríte po 
anglicky?

Je ne parle 
pas slovène. 
Parlez-vous 

anglais ?

Nem beszélek 
szlovénül. 

Ön beszél angolul?
Ne govorim 
slovenski. 

Govorite li 
engleski?

Ne govorim 
slovenački. 

Da li govorite 
engleski?Ik spreek 

geen Sloveens.
Spreekt u Engels?

Nie mówię 
po słoweńsku.
Czy mówisz po 

angielsku?

No hablo 
esloveno. 

¿Habla inglés?
Nein, ich 

spreche kein 
Slowenisch. 
Sprechen Sie 

Englisch?

Jag pratar 
inte slovenska. 

Pratar du 
engelska?

Я не говорю 
по-словенски. 

Вы говорите по-
английски?

I don’t speak 
Slovene. Do you 
speak English?

Dober dan.
Na svidenje. Buongiorno. 

Arrivederci.

Dobrý deň. 
Dovidenia. ريخلا حابص

ءاقللا يلا

 هغللا ثدحتأ ال

هينيفولسلا
 هغللا نوثدحتت له

هيزيلجنالا

ًاركش
ًاوفع

كتحص يف

؟اذه نمث مك

Bonjour. 
Au revoir.

Jó napot kívánok. 
Viszontlátásra. Dobar dan. 

Doviđenja.

Dobar dan. 
Doviđenja. 

你好 
再见

谢谢
不客气

干杯！

这个多少钱

我不会说斯洛文
尼亚语

你会不会说英文？

Goedendag.
Tot ziens.

Dzień dobry. 
Do widzenia.Buenas tardes. 

Adiós.

Guten Tag. 
Auf Wiedersehen.

Goddag. 
Adjö.

Добрый 
день. 

До свидания.

SLO
ENG

DEU

SWE RUS
ITA

SVK ARAB

HUN

HRV SRB CHNNLD
POL

FRA

ESP

Hello 
(Good day!) 

Goodbye.

Hvala.
Prosim.

Grazie. 
Prego. Ďakujem. 

Prosím.Merci. 
Je vous en 

prie.
Köszönöm. 

Kérem.

Hvala. 
Molim. Hvala. 

Molim.

Dank u wel.
Alstublieft.

Dziękuj 
ę. Proszę.

Gracias. 
Por favor.

Danke. 
Bitte.

Tack. 
Snälla du.

Спасибо. 
Пожалуйста.

Thank you. 
You’re welcome.

Na zdravje!
Alla salute! Na zdravie!

Santé!Egészségére!

Živjeli! Živeli!Proost!
Na zdrowie!

¡Salud!

Zum 
Wohl!

Skål! Ваше 
здоровье!

Cheers!

Koliko 
stane to?

Combien 
ça coûte?Ez mennyibe 

kerül? Koliko ovo 
košta?

Koliko to 
košta?

Hoeveel 
kost dat?

Ile to 
kosztuje?¿Cuánto 

cuesta esto?

Was kostet 
das?

Hur 
mycket 

kostar det?

Сколько 
это стоит?

How much does 
that cost?

Quanto 
costa questo?

Koľko to stojí?

Tujci, ki se učijo slovensko, pa tudi Slovenci velikokrat rečemo, da je 

slovenščina težka. 

Slovenščina ima sklone in posledično zelo veliko mogočih končnic, 

na drugi strani pa je zelo prizanesljiva pri slovničnih časih, saj v 

osnovi poznamo le tri: preteklik, sedanjik in prihodnjik. Govorcev 

slovenščine je okoli dva milijona – torej peščica. Veliko truda za 

majhen doseg, bi lahko rekli, a jezik je lep, poseben in ima dvojino.

V Sloveniji naj bi 90 odstotkov prebivalcev govorilo vsaj en tuji jezik, 

skoraj 45 odstotkov prebivalcev pa tri ali več. Čeprav slovenščine 

ne govorite, se boste lahko na svojem potepu po Sloveniji uspeli 

sporazumeti. Če vam nov jezik predstavlja izziv, pa lahko v spodnji 

preglednici najdete osnovne izraze, ki vam bodo gotovo prišli prav. 



marec
Gregorjevo

Pohod po Jurčičevi poti (Višnja Gora)

Collecta (Ljubljana)

Smučarski poleti (Planica)

. . . . . . Spoznajte Slovenijo Koledar 
dogodkov 
po mesecih

januar
Zlata lisica (Maribor)

Sejmi okusov (Ljubljana)

Gradovi Kralja Matjaža (Črna na 

Koroškem)

februar
Pust/Pustna povorka

Zmajev karneval (Ljubljana)

Prešernov smenj (Kranj)

Mednarodni festival gorniškega filma 

(Ljubljana)

maj
Vinska vigred (Metlika)

Praznik oljk, vina in rib (Izola)

Praznik artičok (Strunjan)

april
Dnevi špargljev (Izola)

Festival čokolade Radovljica

Pivo & Burger fest (Ljubljana)

junij
Jazz festival Ljubljana

Praznik češenj (Goriška brda)

Junij v Ljubljani

Jurjevanje v Beli krajini (Črnomelj)

oktober
Čokoljana (Ljubljana)

Ljubljanski maraton

Festival stare trte (Maribor)

julij
Festival Ljubljana

Ana Desetnica (Ljubljana)

Film pod zvezdami (Ljubljana)

avgust
Festival Ljubljana
Festival idrijskih žlikrofov (Idrija) 
Bogračfest (Lendava)
Dnevi vina in poezije (Ptuj)
Noči v stari Ljubljani
Festival Lent (Maribor)
Solinarski praznik (Piran)
Rimske igre (Ptuj)

september
Šuštarska nedelja (Tržič)

Ribn’ški sejem (Ribnica)

Sladka Istra (Koper)

Dnevi narodnih noš (Kamnik)

Mednarodni literarni festival Vilenica

Festival Vinarium (Lendava)

november
Ljubljanska vinska pot

Martinovanje

November Gourmet Ljubljana

december
Veseli december

Miklavž

Silvestrovanje

Žive jaslice v Postojnski jami

01 Smučarski poleti (Planica)

Pust/Pustna povorka

Festival čokolade Radovljica Praznik češenj (Goriška brda)

Junij v Ljubljani

Prav vsak mesec v letu 
ponuja dober razlog, da 
se vrnete v Slovenijo in 
Ljubljano. Ne verjamete? 
Preverite vsakoletne 
prireditve, festivale in 
dogajanja v spodnji 
preglednici. 
In … vabljeni nazaj, znova 
in znova.

52 Miklavž Silvestrovanje

Martinovanje

Festival stare trte (Maribor)

Ana Desetnica (Ljubljana)

Ljubljanski maraton

53

V Sloveniji si lahko ogledate 
drugo največjo skakalnico 

na svetu. Planiška 
velikanka omogoča polete, 

dolge 250 metrov.
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foto
www.slovenia.info, 
Marko Pigac

www.slovenia.info, 
Iztok Medja

www.slovenia.info,
Miha Hrovat

Praznik češenj
www.slovenia.info,
Andrej Tarfila

Junij v Ljubljani
www.visitljubljana.com,
Dunja Wedam

www.visitljubljana.com,
Luka Esenko

Festival stare trte
www.slovenia.info, 
Navdih.net archive

Ljubljanski maraton
www.visitljubljana.com,
Dunja Wedam

www.slovenia.info,
Dean Dubokovič

Miklavž
www.visitljubljana.com,
Uroš Abram

Silvestrovanje
www.visitljubljana.com,
Janez Zalaznik
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Hotel Heritage
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Hotel Heritage, Čevljarska ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 1 4211 400 / E-naslov: www.hotelheritage.si / Spletna stran: welcome@hotelheritage.si


