zadnja stran

Znamenitosti

naslovna stran

Gostinstvo in namestitve
Gostilna Kuzman

Beškovnikova kašča

Če v Vitanju potrebujete
prenočišče, se odpravite v
Gostilno Kuzman. Na voljo je več
dvoposteljnih sob, strežejo tudi
zajtrk. Za dnevne obiskovalce
Vitanja dnevno kuhajo
tradicionalne domače jedi, ob
katerih si boste obliznili prste.
Kontakt: (03) 577 50 46,
031 848 162

Beškovnikova kašča je del
starodobne idilične domačije v
zaselku Šentvid, kakšnih 7 km
iz Vitanja, na pobočju hribčka.
Povrne nas na podeželje
začetka 19. stoletja. Domačijo
sestavljajo ometana lesena hiša,
preužitkarska hiša, gospodarski
objekt in kašča iz leta 1814. Ta
daleč naokoli edinstvena kašča
je lesena, pokrita s skodlami
in postavljena na s kamnom
zidano klet. V njej je muzej starih
predmetov, ki so jih uporabljali
v preteklosti. Poleg ogledov
pripravljajo tematske dogodke
starih običajev in postrežejo z
domačo hrano in pijačo.
Kontakt: 041 851 451

TIC Vitanje
v Centru Noordung
Vitanje – tako drugačno in umaknjeno od vrveža, tihotno, srčno,
nekoč skoraj pozabljeno. Ne daleč stran, pravijo Vitanjčani.
Žarometi so se vanj ponovno uprli, ko je v središču imenitnega
vitanjskega starega trškega jedra zrasel nenavaden objekt, ki bolj kot
na stavbo spominja na vesoljsko plovilo: Center Noordung.

Team Caffe

V letu 2020 prenovljena kavarna
Team Caffe vas razvaja s svojo
moderno ponudbo. Privoščite
si več okusov vroče čokolade,
posebne koktejle in več vrst hitro
pripravljenih pic.

Apartmaji Borovnik

Goslarstvo Skaza

Nedaleč iz Vitanja boste naleteli na hišo rumene barve, v njej pa goslarski
atelje, delavnico in mojstra Pavla Skazo. Ob vstopu vas bo pričakala
prijetna klasična glasba iz starega gramofona. Občudovali boste številne
violine in druga godala, med njimi skoraj 200 let star primer. Pavel Skaza
tam izdeluje nove instrumente in popravlja stare.
Kontakt: (03) 577 52 73, 041 434 775

Vitanjski vodnjaki

Sprehodite se po starem trškem
jedru Vitanja, med 9 vodnjaki,
ki nosijo vsak svojo poučno
zgodbo. Na poučnih tablah
ob vsakem vodnjaku lahko
preberete o mnogih zanimivostih
in skrivnostih Vitanja in njegovih
izvirih vode.

Krovstvo Borovnik je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v
konec prejšnjega stoletja. V idilični naravi ponujajo oddih v apartmajih.
V Vitanju imajo dva apartmaja za 5 oseb. Kontakt: 031 851 109

Gostilna Čebelica

Ob poti iz Vitanja proti Sv. Vidu vas na sončnem pobočju južnega
Pohorja čaka gostilna Čebelica, kjer se boste lahko nadihali svežega
zraka. Čudovit, s soncem obsijan razgled na Paški Kozjak, Stenico in
vitanjsko kotlino vam bo polepšal dan v družbi prijaznih gostiteljev, ki
vas bodo postregli z domačo hrano. Kontakt: (03) 577 50 87

Eko glamping Brodej

Na voljo imajo 5 glamping hišk v idiličnem okolju neokrnjene narave, s
pogledom na pohorske hribe in doline. Kontakt: 031 263 673

Izletniška
kmetija
Polenšek

Vila Svitanje

Zgrajena je bila okrog leta 1938.
Bila je last premožne vitanjske
družine Pikl. Zaradi njene velikosti
in posebnosti so jo poimenovali
vila. Obnovljena je bila leta 2013.
Ogledate si lahko širok nabor
zgodovinskih fotografij Vitanja,
izvirne izdelke domače obrti,
starinsko pohištvo in ostalo
rustikalno opremo s konca 19. in
začetka 20. stoletja.
Kontakt: 031 538 841

Vstopite v svet neskončnosti – mimo zvezd,
v osrčje neznanega!

Nudijo postrvi iz
domačega ribnika. Odprti
so ob petkih, sobotah,
nedeljah in praznikih, od
maja do oktobra.
Kontakt: 031 321 544

TIC Vitanje, Na vasi 18, 3205 Vitanje, tic.vitanje@center-noordung.si
www.center-noordung.si/projekti/tic-vitanje-las/
Center Noordung, Na vasi 18, 3205 Vitanje, 040 300 052
info@center-noordung.si, www.center-noordung.si
Odpiralni čas: pon.–pet.: 9.–16. ure / sob.: 10.–17. ure / ned.: 10.–16. ure

Kava bar Rupnik

Za toplino v mrzlih zimskih dneh ali osvežitev v vročih poletnih dneh se
lahko zatečete v kava bar Rupnik. Pri njih lahko dobite tudi kavo za na
pot, imenovano Noordung. Kontakt: 031 859 671

Izdaja promocijskega letaka je pripravljena v okviru aktivnosti Otvoritvene prireditve in promocijskih
storitev operacije TIC Vitanje, projektnega partnerja, Turističnega društva Vitanje.
Operacijo Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice, TIC Vitanje,
sofinancirata Republika Slovenija in Evropske unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

notranjost

Naravne znamenitosti
Vodna
učna pot

Vodna učna pot Od
kapljice do reke je
nastala kot rezultat študentskega
projekta Po kreativni poti do
znanja: »Voda – strateška dobrina
v občini Vitanje«, pri katerem so
sodelovali geografi, zgodovinarji
in krajinski arhitekti. Dolga je
slabih 6 kilometrov, višinska
razlika pa znaša 82 metrov. Pot
je nezahtevna in primerna za
vse starostne skupine. Začne se
pri Centru Noordung, poteka po
naselju Vitanje in bližnji okolici.

Dantejev pekel

Dantejev pekel je soteska na zahodnem vznožju hriba z ruševinami
Krajnikovega (Novega) gradu. Po njej prek apnenčeve stopnje teče
potok Žimpret, ki tukaj pada čez petmetrsko pregrado v tolmun, čez
približno 100 metrov pa se zlije v reko Hudinjo v soteski Socka.

Smreška peč

Na Smreški peči vas čaka klop v mirni naravi na višini
685 m. Čudovit razgled na vitanjsko kotlino vam bo
zagotovo polepšal dan. Nezahtevna pot, ki iz središča
Vitanja traja 45 min.

Turistične kmetije

Cerkve in gradovi

Eko kmetija Meglič

Med vznemirljivimi in hkrati pomirjujočimi panoramskimi razgledi
preko pohorskega hribovja, tako visoko na pobočju Steniške gore, da
spada med višinske kmetije, leži Ekološka kmetija Meglič. Ustvarila
jo je družina Iršič, ki stoji tudi za sijajno blagovno znamko Zelišča iz
Žičke kartuzije. Tako s kmetijo kot z zelišči je družina prejela vrsto
prestižnih znakov kakovosti Okusi Rogle. Kontakt: 041 620 716

Cerkev Matere Božje

Izletniška kmetija Polenšek

Nedaleč iz Vitanja stoji Izletniška kmetija Polenšek, kjer se lahko sami
preizkusite v ribolovu. Udomačene živali (psi, kokoši, mačke ...) vas
bodo vesele pozdravile. V lepo urejeni okolici se boste sprostili in
začutili čudovito vitanjsko naravo. Kontakt: 031 321 544

Eko kmetija Brodej z etnološkim muzejem

Cerkev Sv. Petra
in Pavla

Cerkev Sv. Antona

Cerkev Sv. Vida

Cerkev Sv. Marjete

Goležev grad

Krajnikov grad

Na Ekološki kmetiji Brodej so v urejenem etnološkem muzeju na ogled
zanimivosti ljudskega izročila, okrepčate se lahko s pristno domačo
hrano in prenočite v povsem novih in urejenih glamping hiškah.
Kontakt: 031 263 673

Pohod na gradova priporočamo v spremstvu lokalnih vodičev po predhodnem
dogovoru. Vodeni ogledi cerkva so mogoči ob predhodnem dogovoru.

