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GROFIJSKI PAKET 
»Nazaj k naravi – NATURALIKA« 

 
»Na to nenavadno ribjo vrsto smo naleteli na Kranjskem, med Stično, to 

je star samostan, osem ur oddaljen od Ljubljane, če se peljemo po cesti 

v smeri Novega mesta, in majhno vasico, ki jo domačini imenujejo Vir ...«  

(Žiga Zois) 

Umirjene počitnice za posameznike, pare in družine, ki se želijo ponovno vrniti nazaj k 

naravi, pozabiti na vsakdanji vrvež in se prepustiti toku življenja. Z zgodbami o virski 

človeški ribici in Stratilovem protokolu vas bomo opomnili na njeno ogroženost.      

Pod dvestoletno lipo se boste napolnili s pravo energijo. S športnimi aktivnostmi tod 

okoli boste dodobra spoznali naše najbolj skrite kotičke. 

Paket »Naturalika« vsebuje: 

● namestitev na Domačiji Grofija, 

● postrežni zajtrk in večerja v kmečki sobi ali pod lipo, 

● voden ogled spomeniško varovane domačije iz leta 1800, etnološke zbirke o kmečkem 

življenju na starem skednju in obore jelenov,  

● ogled Virskega studenca, ki je prvo nahajališče človeške ribice, povezan z odkritjem 

človeške ribice oz. nastankom Stratilovega protokola, 

● ogled EKO kmetije Kajžar z degustacijo domačega čaja in peciva,  

● obisk mlečne kmetije Kalar - Oblak z degustacijo mlečnih izdelkov, 

● voden ogled izvira reke Krke, Krške jame in Poltarice, 

● spust po reki Krki s kajakom, 

● kulinarično doživetje na domačiji Javornik ob reki Krki. 

 

Možna je tudi peš pot: z avtom se odpravite do Muljave, od tam peš preko vasi Potok in Znojile 

pri Krki (ogled ene ali več EKO kmetij: Kajžar, Bregar in Jernikovi – Slakova domačija iz 

nadaljevanke Reka ljubezni). Pot se nadaljuje preko Trebnje Gorice do izvira reke Krke, ogled 

Krške jame in Poltarice, mimo cerkve sv. Kozma in Damijana, spust s kajakom po reki Krki, 

pozno kosilo na domačiji Javornik in peš nazaj preko Krške vasi (mlečna kmetija Kalar - Oblak) 

do Muljave. 

 
CENA: 

● 330,00 €/osebo za 3 noči 
● popusti za otroke, če bivajo v sobi skupaj s starši ali na pomožnem ležišču: 

o do 4 let – brezplačno 
o do 12 let – 50 % popust,  
o doplačilo za otroke za spust s kajakom 10 € in kulinarično doživetje 10 € 

mailto:info@grofija.com
http://www.grofija.com/

