
        Zen na Zeliščni kmetiji 
                              Rogelja

PROGRAM #1 | 70min | 5 EUR/oseba | februar - oktober

prihod s kratko predstavitvijo Zeliščne kmetije Rogelja

pokušina naših petih najboljših likerjev z eno vrsto zeliščnih piškotov + domači sok + voda 

sprehod po bližnjem zeliščnem vrtu s predstavitvijo

kviz z nagradnim vprašanjem, ki se navezuje na poznavanje zelišč

pokušina treh zeliščnih namazev, treh zeliščnih frtalj in zeliščnih krekerjev

čas za posvet z zeliščarko Magdo in možnost nakupa izdelkov

PROGRAM #2 | 105 min | 6 EUR/oseba | februar - oktober

prihod s kratko predstavitvijo Zeliščne kmetije Rogelja

pokušina naših petih najboljših likerjev z eno vrsto zeliščnih piškotov + domači sok + voda 

sprehod na bolj oddaljen zeliščni vrt s predstavitvijo (med potjo spoznavamo Kraško naravo)

kviz z nagradnim vprašanjem, ki se navezuje na poznavanje zelišč

pokušina treh zeliščnih namazev, treh zeliščnih frtalj, zeliščnega tatarca, zeliščnih krekerjev in 

več vrst zeliščnih piškotov

čas za posvet z zeliščarko Magdo in možnost nakupa izdelkov

PROGRAM #4 | 130 min | 7 EUR/oseba | februar - oktober

prihod s kratko predstavitvijo Zeliščne kmetije Rogelja

pokušina naših petih najboljših likerjev z eno vrsto zeliščnih piškotov + domači sok + voda 

sprehod na bližnji ali bolj oddaljen zeliščni vrt s predstavitvijo (med potjo spoznavamo Kraško naravo)

kviz z nagradnim vprašanjem, ki se navezuje na poznavanje zelišč in priprava čaja po lastni izbiri (za domov, kot suvenir)

pokušina treh zeliščnih namazev, treh zeliščnih frtalj, zeliščnega tatarca, zeliščnih krekerjev in več vrst zeliščnih piškotov

delavnica in interaktivni prikaz enega izmed postopkov pridelave zeliščnih izdelkov (priprava mazila, destiliranje, ipd. - po dogovoru)

čas za posvet z zeliščarko Magdo in možnost nakupa izdelkov

PROGRAM #3 | 70 min | 6.5 EUR/oseba | februar - oktober

ogled Krompirjeve jame s kratko predstavitvijo Zeliščne kmetije Rogelja ter jame

pokušina naših petih najboljših likerjev z eno vrsto zeliščnih piškotov + domači sok + voda 

kviz z nagradnim vprašanjem, ki se navezuje na poznavanje zelišč oz. Krasa

pokušina treh zeliščnih namazev, treh zeliščnih frtalj, zeliščnega tatarca, zeliščnih krekerjev in več 

vrst zeliščnih piškotov

čas za posvet z zeliščarko Magdo in možnost nakupa izdelkov

Ostale info:
Cene veljajo za skupine, ki štejejo najmanj 10 oseb.  Na kmetiji lahko sprejmemo 
max. 45 oseb (zaželene, pa so skupine z manj ljudmi, saj sta izkušnja in doživetje 
bistvenega pomena. Dogovorimo se lahko tudi za druge aktivnosti in ponudbo. 

Več o tem tukaj: www.zeliscarogelja.si
Glede na trenutno situacijo v zvezi z COVID-19, se lahko dogovorimo tudi za 

bolj individualne obiske (manj kot 10 oseb).

Mail: info@zeliscarogelja.si | Tel: 041-825-569
Naša vizitka


