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V severozahodni Sloveniji, med Alpami in Mediteranom, življenje teče v barvah. Dobrodošli v Smaragdni deželi, kjer
je na kupu toliko energije in doživetij! Začne se v osrčju Julijcev, kjer izvira reka Soča. Njena neverjetna smaragdna
barva se prepleta z drugimi lepotami, ki se povezujejo v mavrico vtisov. Dolina Soče, Idrija in Cerkno, Brda, Nova
Gorica, Vipavska dolina in Kras vabijo na doživetje dobre energije.

www.novagorica-turizem.com

Nova Gorica,

www.visit-idrija.si
www.turizem-cerkno.si

Okusi Idrije

energija okusov in vin

Rdeča energija v Novi Gorici
Doživite mesto z najlepšimi vrtnicami in največjo
igralnico v Evropi
Nova Gorica ima veliko srce, polno urbane
energije in novih doživetij. Mlado mesto v
neposredni bližini Italije utripa kot kulturno
in gospodarsko središče, zato je odlično izhodišče za celo Smaragdno deželo. Iz zraka
ga najlepše doživijo padalci, malo nad tlemi
lebdijo tudi drugi užitkarji. Rdeče od igralniške strasti so tamkajšnje noči, saj je novogoriška igralnica največja v Evropi. Za ohladitev

poskrbi svež zrak na odmaknjeni Banjški in
Trnovski planoti, ki je s prostranimi travniki
pravi wellness na prostem. Simbol mesta je
izjemna zbirka vrtnic pri samostanu Kostanjevica, kjer počivajo zadnji potomci francoske rodbine Burbonov. Danes kraljevsko
vzdušje vlada za mizami, zato ne zamudite
kulinaričnih festivalov in odličnih vin.

Doživetje sreče in gibanja
• SOLKANSKI MOST ima najdaljši kamniti lok na svetu. Zgradili so ga kot del prve
velike železniške proge med Trstom in Dunajem, vlaki pa ga prečkajo še danes.
• IGRALNIŠTVO ima več kot tridesetletno tradicijo. Najbolj vznemirljive so žive igre
in nova Open Air igralnica na prostem.

Val dobre energije
• FESTIVAL VRTNIC v maju vabi na dišeča doživetja, degustacije in oglede rožnih
nasadov.
• FESTIVAL VIN ŠEMPAS – žlahtna dediščina Slovenije spomladi poveže vse slovenske vinorodne dežele in privabi več kot 60 odličnih vinarjev.

Novogoričani so kljub mestnemu
utripu prepričani, da je hrani
nujno posvetiti veliko pozornosti.
Seveda ob dobrem vinu, ki ga
je na stičišču treh vinorodnih
okolišev v obilju. Ponosni so
na goriški radič, ki spominja na
vrtnico in vsako sezono roma z
vrtov na krožnike. Na vaseh vlada
energija pristnih okusov: od
polente do divjačinskega mesa in
maronov.

z osebnim pečatom kuharja

Modre skrivnosti Idrije in Cerknega
Naj vas objameta svežina gozdov in dediščina Unescove
zibelke naravoslovja
Prostrani gozdovi so polni skrivnosti. Med
njimi je simbol odporništva med 2. sv. vojno - Partizanska bolnica Franja z Znakom
evropske dediščine. V Idriji in Cerknem je
od nekdaj vznemirljivo. Po legendi naj bi
pred pol tisočletja lokalni kmet v vodi našel
živo srebro. Idrijski rudarji so nato odkrili
Jašek sreče in bogastvo cinabaritne rude,
ki je Idrijo povzdignila v središče naravo-

slovne znanosti. Drugi največji rudnik živega srebra na svetu je deloval 500 let in
je zdaj na prestižnem seznamu UNESCA.
Žene nemških rudarjev so prinesle umetnost klekljanja. Nastala je idrijska čipka
z občudovalci z vsega sveta. Doživite tradicijo in naravo, vrzite pogled ali trnek v
kristalno Idrijco in ujemite srečo.

Doživetje podzemnih globin
• ANTONIJEV ROV v Turističnem rudniku živega srebra v Idriji je na Unescovem
seznamu svetovne dediščine. Eden najstarejših ohranjenih rudniških vhodov je
rudarje 500 let vodil na delo.
• KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA
Vode tu ne počivajo. Podzemni tokovi so oblikovali značaj Divjega jezera s
skrivnostnimi kraškimi globinami.

Idrijski žlikrofi so kulinarični
ponos regije in zaščitena
tradicionalna posebnost
Evrope. Pripravljajo jih iz testa
in krompirjevega nadeva,
zaznamovani so z osebnim
pečatom - prstnim odtisom
kuharja. Poskusite dobrote v
lokalnih restavracijah, kjer za
ogrevanje postrežejo ocvirkovco,
z ocvirki nadevano potico iz
kvašenega testa, ali enoločnico
smukavc iz zelja in krompirja.

Dolina Soče

Vipavska dolina

Idrija in Cerkno

Brda

Kras

Nova Gorica

info@smaragdna.com

www.smaragdna-pot.com

/smaragdna.pot

Kako ste danes?

Dvignite si energijo z aplikacijo
Smaragdne dežele in jo širite naprej.
Naj življenje teče v živih barvah.

energy.smaragdna-pot.com

Val dobre energije
• FESTIVAL IDRIJSKE ČIPKE je poletni poklon tradiciji klekljanja. Svetovno znana
Idrijska čipkarska šola deluje že od l. 1876.
• GOZDNI SELFNESS je najbolj zelena pot do sprostitve v objemu dreves Cerknega.
Spoznajte naravna zdravila in skrivnosti proti stresu.
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Smaragdni tok v Dolini Soče
Zaljubite se v življenje na najboljšem mestu za vodne
športe in doživetja na prostem
Vsak, ki doživi Sočo, si za zmeraj zapomni
barvo in energijo ene najlepših rek Evrope.
Na severozahodu Slovenije se Smaragdna
dežela začenja tam, kjer iz kraškega izvira
sredi Julijskih Alp privre na dan Soča. Živahen gorski tok hiti do velikega smaragdnega igrišča z najbolj priljubljenimi tolmuni in
brzicami od Bovca do Kobarida in Tolmina.
V teh krajih so doma rafting, kajaking ter so-

teskanje in z njimi športno srce doline Soče.
Njegov utrip ni nič manj živahen nad vodo.
Podajte se peš ali s kolesom po številnih
označenih poteh. Med gorami in morjem
se med ostalinami soške fronte stoletje po
1. sv. vojni vije Pot miru od Alp do Jadrana
s prelepimi razgledi. Zdi se, da se v smaragdni barvi zrcalijo vsi čari narave.

Doživetje prvinske lepote
• TOLMINSKA KORITA v Dolini Soče so ena najlepših vstopnih točk v Triglavski
narodni park. Med smaragdnimi tolmuni se vije krožna pot, vratolomnih 60 m nad
njimi pa se dviguje Hudičev most.
• SLAP BOKA je med najveličastnejšimi slapovi v Evropi in se spektakularno spušča
kar 144 m v globino.

Val dobre energije
• SOČA OUTDOOR FESTIVAL v zgodnjem poletju povezuje športna tekmovanja in
zabavo ob najbolj smaragdni reki Evrope.
• FESTIVAL POHODNIŠTVA DOLINE SOČE v jeseni vabi na vodene pohode po
poteh naravne in zgodovinske dediščine.

Okusi doline Soče

Okusi Brd

iz narave na krožnik

in sonce v briških dobrotah

Sir in štruklji so del bogate kulinarične
tradicije doline Soče. Tolminski
sir izvira že iz 13. st in je kravji,
medtem ko je bovški sir ovčji in rahlo
pikanten. Kmetje v dolini Soče še
danes izdelujejo sir na visokogorskih
planinah, kamor poleti ženejo živino
na svež alpski zrak. V Soči in pritokih
plavajo zaščitene soške postrvi. Na
krožniku se znajdejo le tiste nad 60
cm. Lokalne dobrote lahko poskusite
vsako jesen na gurmanskem
dogodku Jestival v Kobaridu in
avgusta na Čomparski noči v Bovcu.

Zlato-rumena toplina v Brdih
Posladkajte se s češnjami in z vinom
v deželi opojnih trenutkov
Na desnem bregu reke Soče, proti furlanski
dolini, se sončijo mehki griči Brd. Posejani so
z romantičnimi vasicami. Povsod se vijejo zeleni vinogradi, oljčna drevesa in sadovnjaki,
ki spomladi prekrijejo Brda s cvetovi češenj
in breskev. Ko so Stari Rimljani prinesli vinsko trto, so se počutili odlično, saj tukaj sredozemski značaj osvežuje vpliv bližnjih Alp.
Zato je briška pokrajina edinstvena. Ener-

gija sonca in ljubezen do zemlje ustvarjata
sladke sadeže, med in oljčno olje. Vrhunska
briška vina ne manjkajo niti v najboljših restavracijah na svetu. V Brdih si je razvajanje
najlepše prislužiti z delom, zato se usedite
na kolo ali vzemite pot pod noge in se vmes
ustavite pri gostoljubnih Bricih v vinskih
kleteh ali na turističnih kmetijah z nebeško
hrano in razgledi.

Doživetje mehke pokrajine

Brd ne morete doživeti, če jih
ne okusite. Kuhinja je preprosta,
vendar čisto samosvoja - tako kot
Brici. Jajčna omleta frtalja je tu
kraljevsko slastna, saj vanjo vmešajo
sveže dišavnice, ki rastejo samo
med Alpami in morjem. Tudi v vinu
se pretaka edinstveno podnebje.
Najbolj prepoznavna lokalna bela
sorta je rebula, ki se lesketa v
zlatorumenih odtenkih. Briški vinarji
imajo v svojih kleteh prave zaklade,
cenjene po vsem svetu.

www.tic-ajdovscina.si
www.izvirna-vipavska.si

Zelena lepota Vipavske doline
Zaplešite med griči in sledite zeleni od
vinograda do kozarca
Vipavska dolina žari v mavrici odtenkov sredi
gričev, kamnitih vasi in dvorcev na jugozahodu Slovenije. Pogled pomirja zelena barva vinogradov in sadovnjakov. Pokrajino sta naslikali voda in burja - veter, ki daje značaj vsemu,
tudi energičnim ljudem in slastnemu pršutu.
Legenda pravi, da je burja odločila bitko, ki
je razdelila rimsko cesarstvo na dvoje. Vipavska dolina ponuja toliko doživetij! Začne se

na nebu, če poletite s padalom, nadaljuje na
gorskih obronkih s pohodniškimi in kolesarskimi potmi. Alpinistične smeri vodijo nazaj
v dolino do vodnih in zelenih preprog. Med
vinogradi užitki dobijo novo dimenzijo, pa naj
gre za trgatve ali gostoljubje v vaških osmicah, kjer živi tradicija odprtih vrat domačij, ki
rade ponudijo domače vino in okusne jedi.

Doživetje zelene pravljice

Okusi Vipavske
doline, kjer pršut suši burja
Značaj Vipavske doline se pretaka
v kozarcih pinele in zelena, vrhunske avtohtone kapljice lokalnih
vinarjev. Obe vini se odlično
podata k tipičnemu nanoškemu
siru. Intenziven je tudi okus na
burji sušenega pršuta, ki je lahko
uvod v okrepčitev z vipavsko
joto, enoločnico iz kisle repe ali
zelja, fižola in krompirja. Vrhunsko enogastronomijo so razvili
na dvorcih Vipavske doline, ki jih
hvalijo gurmani od blizu in daleč.

www.potimirunakrasu.info
www.visitkras.info

Okusi Krasa

,
kjer kraljujeta pršut in teran

Škrlatna divjina Krasa
Občutite naravno gibanje zemlje, vetra in vode med
hiškami iz kamna
Raztresene vasi na robu kraške planote južno
od Nove Gorice ponujajo čudovite razglede
na Tržaški zaliv. Kras kaže prvinski in marsikje
divji obraz. Na skalnatih travnikih se je med
nizkim rastjem in zdravilnimi rastlinami stoletja pasla drobnica. Trdoživi Kraševci so vložili
veliko truda, da so s pomočjo kamna in zidov
ukrotili pokrajino. Njihov svet je vznemirljiv
tudi zaradi vsega, kar skriva. Voda je v pod

zemljo izklesala neverjetne kraške oblike in
jame, saj je prepustne kamnine niso nikoli
zadržale na površju. Domačini so zato na
velikih dvoriščih gradili vodnjake, ki so bili
nekoč središče življenja. Še danes z ljubeznijo obdelujejo trto refošk na rdeči kraški
prsti. Ta začini okus in aromo vina teran, ki
ga poleg znamenitega pršuta hranijo v vsaki
kleti in radi ponudijo v pokušino.

Doživetje svobodnih razgledov

• ŠMARTNO je očarljiva srednjeveška vasica in eden najlepših kulturnih spomenikov v
Sloveniji, od koder se odpira pogled na slikovito pokrajino.

• OTLIŠKO OKNO je kraška stena v obliki velike kaplje, od koder se odpira čudovit
pogled na Vipavsko dolino.

• RAZGLED S CERJA, pomnika braniteljem slovenske zemlje, kjer lahko s pogledom
objamete Alpe in Jadransko morje hkrati.

• SABOTIN je legendaren hrib, ki ponuja pogled od najvišjih gora do reke Soče in morja.
Med 1. sv. vojno so ga iz vseh strani prepredli z jarki in podzemnimi rovi, ki so danes
del Parka miru.

• VIPAVSKI KRIŽ je biser Vipavske doline in eden najlepših zgodovinsko-kulturnih
spomenikov Slovenije. Hiše na griču so v zavetju obzidja in gradu iz 15. st.

• POT MIRU OD ALP DO JADRANA po neokrnjenih delih kraške planote vabi na
kolesarski ali pohodniški izlet z doživetjem dediščine 1. sv. vojne.

Val dobre energije
• PRAZNIK ČEŠENJ junija je turistično najodmevnejša prireditev v Brdih. Takrat
pokrajino obogatijo briške češnje, ki so jih oboževali že na cesarskem Dunaju.
• BRDA IN VINO v aprilu so tradicionalni festival vina in kulinarike z vodenimi
degustacijami vrhunske kapljice briških vinarjev.

Val dobre energije
• OKUSI VIPAVSKE, majski festival vina in kulinarike na dvorcu Zemono, ki spominja
na nekdanje zabave v dvorcu Lanthieri, kjer so bili v 18. st. pravi koncerti pretakanja
vina.
• 360º VIPAVSKA DOLINA, pomladni ultra trail za tekače, ki objame vse lepote
Vipavske doline na razdaljah 100 km, 50 km in 25 km.

Val dobre energije
• PRAZNIK TERANA IN PRŠUTA je osrednja poletna prireditev kraške vinorodne
pokrajine s povorko kmečkih voz in z izborom najboljšega terana.
• ŠPARGLJEVA VESELICA spomladi privablja navdušence nad šparglji v Orehovlje
– vrt Goriške, kjer zaradi odlične prsti uspeva najboljša zgodnja pomladna
zelenjava.

Samo sol, čist zrak, burja in
izkušnje mojstrov pripomorejo,
da si po več kot dvanajstih
mesecih zorenja z užitkom
odrežete rubinasto rdečo rezino
kraškega pršuta, ki skupaj s
teranom ustvarja čisto harmonijo
okusov. Vino iz sorte refošk
s priznanim tradicionalnim
poimenovanjem (PTP) pridelujejo
samo na Krasu, kjer posebni
pogoji oblikujejo v svetovnem
merilu unikaten »terroir«.

