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GROFIJSKI PAKET  

»Odkrivanje ročnih spretnosti – 
ARTISTIKA« 

 

»Rokodelci pomembno prispevajo k ohranjanju ljudske 
dediščine in promoviranju slovenske kulturne identitete.« 

 
Za ljubitelje ročnih spretnosti in tiste,  

ki se prepustijo in želijo preizkusiti nekaj novega. 
 

Paket »Artistika« vsebuje: 

● namestitev na Domačiji Grofija, 

● postreženi zajtrk in večerja v kmečki sobi ali zunaj pod lipo, 

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

življenju na starem skednju in oboro jelenov, 

● rokodelska keramična delavnica na Domačiji Baša, v ateljeju kiparke in oblikovalke 

Marjete Baša na Kalu pri Ambrusu, 

● obisk mojstra rokodelca, ki se ukvarja s pletenjem košar in izdeluje lesene izdelke 

(deske, piščali, pasti za polhe ...), 

● voden ogled po Ambruškem parku kulture in njegovem vaškem jedru s pokušino  

lokalnih dobrot, 

● obisk slikarke Pavle Jakopič na Starini pri Ambrusu (možen nakup slik), 

● ogled edinega delujočega mlina na kamen na reki Temenici, ki je ena najznačilnejših 

ponikalnic slovenskega krasa, kjer meljejo izključno ajdovo zrno, 

● obisk ranča Prebil, kjer se ukvarjajo z jahalnimi programi za otroke in odrasle; tu boste 

doživeli predstavitev in ogled ranča, spoznavanje hleva, konjev, anatomije konja, 

čiščenje hleva in konja, priprava opreme za jahanje, osedlanje konja, jahanje v maneži 

ali po terenu pod strokovnim vodstvom inštruktorja jahanja; po končanem jahanju sledi 

še ogled muzeja naravne umetnosti gospoda Marjana Nagliča,  

● ogled gradu Bogenšperk, kjer je živel znani Janez Vajkard Valvasor, ki je avtor  

znamenite Slave vojvodine Kranjske, in vodena zeliščna tura z grajskim zeliščarjem. 

 

CENA: 
 

● 370,00 €/osebo za 4 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 
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