
Vipavska dolina



Rajska dolina
obstaja

Vedute, izklesane od sonca in vetra, očarajo. 

Kulturno izročilo izžareva bogastvo brezmejnosti.

Priložnosti za aktivnosti v naravi vabijo v drugačna doživetja.

Kulinarična razvajanja in vrhunska vina pustijo brez besed.

V Vipavski dolini je vse drugače. Vse leto.Pokrajina
5

prvinska lepota

Lokalni utrip
15

pristno gostoljubje

Aktivna doživetja
11

sprostitev & adrenalinKultura 9
na stičišču svetov

Vino & kulinarika 7

izjemnost okusov

Čezmejnost 13nove dimenzije življenja



Dobrodošli v slikoviti drugačnosti, kjer se zahodni rob dinarsko-kraškega 

sveta srečuje s toplino Mediterana. Rodovitna Vipavska dolina, ki jo na eni 

strani varujejo pobočja visokih planot, na drugi strani pa mehkobno obda-

jajo nizki vinorodni griči, se na zahodu odpira v ravnico čezmejne Goriške.

Edinstvena klima z veliko sončnimi dnevi, milimi zimami in značilno 

burjo navdušuje ljubitelje aktivnosti na prostem. Lepota naravnih pojavov 

in razgledov očara. Edinstvene vedute pokrajine, posejane s številnimi 

majhnimi vasmi in cerkvenimi zvoniki, razvajajo popotnike. Vse leto.

Naravni most v bližini vasi Otli-

ca nad Ajdovščino je priljubljen 

pohodniški cilj, ki nagradi z ne-

navadnim pogledom v dolino.

• prelepi razgledi z roba 
in vrhov visokih kraških 
planot  

• raziskovanje edinstve-
nih kraških pojavov in 
številnih izvirov pitne 
vode 

• odkrivanje meandrov 
reke Vipave in njenih 
bujno poraslih bregov

Griči, porasli z vinogradi, 

sadnim drevjem in me-

diteranskim rastlinjem, 

presenetijo z mirnim 

življenjskim utripom.

Za Vipavsko dolino znači-

len severovzhodni veter, ki 

v sunkih občasno preseže 

hitrost 200 kilometrov na uro, 

poskrbi za čisto ozračje.

Razgiban svet s številnimi kra-

škimi pojavi je kot ustvarjen za 

oddih in rekreativne športe v 

neokrnjeni naravi.

Svet,
ki te osvoji 
za zmeraj
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Otliško okno

Doživetja
Vinorodna 
Vipavska 
dolina 

Burja

Trnovska in
Banjška planota

Edini deltast izvir v Evropi vabi 

na sprehod čez številne mosto-

ve in k odkrivanju slikovite arhi-

tekture starodavne Vipave.

Izvir reke 
Vipave



Deželo zares spoznaš, ko okusiš njene darove. Vipavska vina so posebna. 

Ljubitelje vin najprej presenetijo redke stare domače sorte, posebej avtoh-

toni zelèn. Butične vinske kleti, kjer se tradicija prepleta s sodobnim vinar-

stvom, slovijo po vrhunski kakovosti in goste razvajajo s pokušinami vin.

V pravo razkošje okusov vabita lokalna in vrhunska kulinarika. Domače 

jedi so vselej sezonske, pripravljene iz lokalnih sestavin. Tradicionalno izro-

čilo boste prepoznali tudi ob okušanju mojstrovin priznanih chefov, ki jih je 

z zvezdicami in priznanji okronal prestižni Michelinov vodnik.

• vodene pokušine vin pri 
vinarjih, ki jih pospremi-
jo z domačimi prigrizki  

• degustacijski menuji 
kulinaričnih mojstrov 
s prepoznavno lokalno 
noto 

• tradicionalne osmice, 
ko vinarji za en teden 
odprejo vrata kmetij

Okusi, ki te
razvajajo

Doživetja

Slovita vipavska jota in druge 

jedi ohranjajo bogato kulina-

rično izročilo. Frtaljo, orehove 

štruklje in sladice z domačim 

sadjem morate okusiti.

Zapelje te v svečanost uživanja. 

S prosojno tankimi rezinami 

pršuta, ki je dozorel na burji, se 

raziskovanje lokalne kulinarike 

običajno začne in konča. 

Kamniti in tradicionalno obokani 

hrami so običajno zgrajeni pod 

zemljo. Tu so shranjene vse 

skrivnosti odličnih vipavskih vin.

Krožniki mednarodno prizna-

nih chefov so najlepši poklon 

odličnim lokalnim sestavinam in 

bogatemu kulinaričnemu izročilu. 

Ponudijo ti preproste tradicional-

ne jedi, ki sledijo načelu z vrta na 

krožnik. Prepusti se drugačnosti 

okusov, uživaj v gostoljubju.

Lokalne jedi

Vipavski pršut

Vinski hrami

Kulinarične
mojstrovine

Domačije in
turistične

kmetije 
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Na stičišču svetov, kjer se že tisočletja prepletajo tudi različne kulture, so 

še vedno žive zgodbe rimskih utrdb, srednjeveških gradov, renesančnih in 

baročnih dvorcev ter številnih cerkva. V njihovi mogočnosti in preprostosti 

se zrcali duh graditeljev in vizionarjev, ki so tu pustili globoke sledi. 

Posebej dragocena je kulturna zapuščina, ki se je kljub razburkani zgodovini 

ohranila do danes. Dve zelo stari samostanski knjižnici, v Vipavskem Križu in 

na Kostanjevici, ter številne umetnine v gradovih in cerkvah so neprecenljivo 

bogastvo Vipavske doline in nekdaj zelo svetovljanske Goriške.

Pripovedi 
in podobe 
časa

K U L T U R A

Eden največjih in najbolj slikovitih 

srednjeveških gradov v Sloveniji, ki 

se dviga nad Branikom, s postopno 

obnovo dobiva svoj nekdanji sijaj.

Obzidano srednjeveško mestece s 

slikovitimi ulicami med zidovi kapu-

cinskega samostana hrani dragocene 

umetnine in bogato knjižnico.

Grad Rihemberk 

Vipavski Križ

• vodeni ogledi gradov, 
samostanov in drugih 
kulturnih znamenitosti 

• poletni glasbeni dogod-
ki in kulinarični festivali 
v ambientih gradov  

• obisk malih, zelo razno-
likih muzejskih zbirk 

Doživetja
Edinstven poznorenesančni dvorec 

na Zemonu pri Vipavi, zgrajen za 

prirejanje gostij. V njegovih pro-

storih deluje ena najbolj priznanih 

slovenskih restavracij.

V samostanu Kostanjevica so 

pokopani zadnji potomci Burbo-

nov, francoske kraljeve rodbine. 

Tu je edini grob francoskega 

kralja zunaj Francije.

Dvorec Zemono

Grobnica 
Burbonov

Utrdba v Ajdovščini, z obzidjem 

in štirinajstimi stolpi iz 3. stoletja, 

je danes največje še ohranjeno 

rimskodobno obzidje v Sloveniji.

Rimska
utrdba Kastra
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Vipavska dolina in Goriška navdušujeta s številnimi možnostmi za aktiv-

nosti v naravi. Kolesarjenje in pohodništvo, prosto letenje, gorski tek in 

plezanje, adrenalinska doživetja, kajakaštvo in supanje, ribištvo in jahanje 

te povežejo s čudovito, neokrnjeno naravo in nagradijo z edinstvenimi 

razgledi.

Ni pomembno, kaj izbereš. Vsako lagodno aktivnost, trening ali nov odme-

rek adrenalina obogatijo stiki z domačini in lokalnimi vodniki ter izvrstna 

lokalna kulinarika. Mila klima in zime brez snega omogočajo aktivnosti v 

naravi vse leto, prijazne drugačnosti pa poskrbijo za nepozabna doživetja. 

Aktivno na 
prostem,
vse leto

A K T I V N A  D O Ž I V E T J A

Kolesarjenje po vinorodnih 

gričih, med starimi vasmi in 

gradovi, je najlepši način za od-

krivanje lepot in okušanje dobrot 

vinorodne dežele. 

Letenje v tandemu z izkušenim 

inštruktorjem ponuja eno najlep-

ših doživetij Vipavske doline z 

razgledom na Julijske Alpe, Kras 

in Jadransko morje. 

Potepanja po nizkih gričih ali po 

strmih pobočjih na robove in vrho-

ve planot očarajo s slikovitostjo in 

naravnimi znamenitostmi.

Kolesarska 
potepanja 

Polet 
s padalom

Pohodniške poti

Vožnja po urejenih poteh visokih 

kraških planot razveseli z obiljem 

športnih užitkov ter čudovitih 

razgledov na Vipavsko dolino in 

Goriško ravnico.

Gorsko 
kolesarjenje 

• vodene kolesarske in po-
hodniške ture z lokalnimi 
vodniki  

• tematski skupinski pohodi 
po sledeh lokalne dediš-
čine 

• mednarodna tekmovanja 
v zmajarstvu, gorskem 
teku in kolesarjenju

Doživetja

Reka Vipava od pozne pomladi do je-

seni privlači ljubitelje vodnih športov, 

ki želijo izkusiti divjino med bujno 

poraslimi rečnimi bregovi.

Supanje in
kajakaštvo 
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Tik ob novozačrtani meji je po drugi svetovni vojni, ko je dotedanje regijsko 

središče Gorica ostalo na ozemlju Italije, zrasla Nova Gorica, mesto parkov, 

vrtnic in mladostnega utripa. Desetletja kasneje je meja zabrisana, dve Gorici 

sta zraščeni v prijazno somestje, ki ga bogatita dva jezika in dve kulturi.

Sodobna Goriška s čezmejnim sodelovanjem razvija nov, v Evropi edinstven 

prostor sobivanja in prepletanja kultur. Raziskovanje znamenitosti na obeh 

straneh meje, doživetje skupnega trga dveh Goric in opazovanje izginjanja 

meja v vsakdanjem življenju je za popotnika vznemirljivo doživetje.

Somestje 
dveh Goric

Č E Z M E J N O S T

S sosednjo italijansko Gorico je Nova 

Gorica presegla zgodovinske ovire. 

Današnje somestje povezujeta skupni 

vrednoti prijateljstva in brezmejnosti. 

Slovito romarsko središče z veli-

častno baziliko in frančiškanskim 

samostanom je izjemen kulturni 

spomenik, ki hrani številne drago-

cene umetnine.

Nova Gorica 

Sveta Gora

Skupen mestni trg dveh Goric na dr-

žavni meji pred novogoriško železni-

ško postajo, ki ga krasi mozaik nove 

Evrope, je čudovit simbol modernega 

sobivanja.

Najsodobnejše igre na srečo in atrak-

tivni šovi ponujajo zabavo in dajejo 

Novi Gorici poseben utrip.

Čezmejni tematski park, ki je pomemb-

na točka na Poti miru od Alp do Jadra-

na, ohranja dediščino prve svetovne 

vojne in spodbuja sožitje.

Trg Evrope

Igralnice in 
igralni saloni

Sabotin Park miru 

Čudovit most z največjim kamni-

tim lokom na železniških progah 

na svetu je zgrajen na sloviti bo-

hinjski progi, železniški povezavi 

Dunaja s Trstom.

Solkanski most
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Vipavska dolina in Goriška obiskovalca očarata z naravnimi lepotami in navdušita s 

pristno kulinariko, najbolj nepozabno izkušnjo pa pričarajo tukajšnji ljudje. Odprti 

in nasmejani odprejo vrata svojih domačij in te povabijo na pokušino, razkrijejo ti 

najbolj skrite kotičke in te razvajajo s pozornostmi.

Ostani tu nekaj dni. Nastanitve na podeželju, luksuzne ali preproste, te zazibljejo v 

miren življenjski utrip. Tiste bolj urbane ne skoparijo z udobjem. Razišči vznemirlji-

ve drugačnosti z lokalnimi vodniki, ki ti pripravijo program po meri in te popeljejo 

v čudovita doživetja. Naj te očara pristno gostoljubje.

Preprostost in 
gostoljubje

L O K A L N I  U T R I P

Majhne družinske kmetije so zave-

zane tradiciji. Pridelujejo sadje in 

zelenjavo, v butičnih vinskih kleteh 

negujejo vrhunska vina.

Pristnost začutiš, ko preno-

čiš v čudovitem glampingu, 

preprostem kampu, mirnem 

apartmaju ali v prijazni sobici 

na kmetiji.

Lokalno vodena raziskovanja 

naravnih lepot in posebnosti po 

starem izročilu vključujejo tudi 

okušanje vin v vinskih hramih.

Vasice so gručasto zgraje-

ne po skrbno domišljenem 

vzorcu. Obiskovalca očarajo 

kamniti detajli, zaprta dvorišča 

in okrašeni portali.

Vipavske 
kmetije

Podeželski 
utrip 

Top doživetja

Značilne vasi 
Prijazni hoteli, tudi butični in nekateri 

s ponudbo igralništva, presenetijo z 

udobjem, odlično kulinariko in vinsko 

ponudbo ter toplim gostoljubjem.

Hoteli
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Vipavska dolina in čezmejna Goriška sledita nače-

lom trajnostnega turizma. Neokrnjena narava in 

pristen, zelen življenjski slog sta pomembni vrednoti 

tukajšnjih ljudi. Več kot polovica ozemlja destinacije 

je zaščiteno območje Natura 2000, izvirske vode so 

čiste in pitne. Destinacija je v vseh pogledih varna in 

prijazna. Goste vključuje v odgovorno ravnanje in vse 

leto ponuja brezskrben oddih.

Turistično informacijski center Nova Gorica 
Kidričeva ulica 11     
5000 Nova Gorica
T: +386 41 460 217
E: nova-gorica@vipavskadolina.si 

Turistično informacijski center Ajdovščina 
Prešernova ulica 9
5270 Ajdovščina  
T: +386 31 355 110
E: ajdovscina@vipavskadolina.si 

Turistično informacijski center Vipava
Glavni trg 8
5271 Vipava
T: +386 51 215 226
E: vipava@vipavskadolina.si www.vipavskadolina.si 

Izdajatelj: Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska 
dolina

KD in besedilo: Lučka Peljhan
AD in oblikovanje: Klemen Trupej

Prevod: Contineo, Marko Ipavec s.p.

Fotografije: Marijan Močivnik, Uroš Rojc, Jan Čermelj, 
Miha Bratina, Samo Premrn, Matjaž Klemenčič, Jure 
Batagelj, Borut Kokalj, Jasmina Putnik, Roberto Pedi, 
arhiv Zemono, arhiv HIT d.d., Markacija, arhiv Franči-
škanskega samostana Kostanjevica.

Dobri razlogi 
za obisk 

M I R N O  I N  Z E L E N O

V srcu Evrope, na 
stičišču svetov



Informacije
Zavod za turizem Nova Gorica
in Vipavska dolina

Zavod za turizem TRG Vipava

1 6


