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namig: 
unovčite vaš 

vavčeR!

199 €

nočitev v kultni hotelski suiti kult316 s postrežbo zajtrka 
v sobi in izbranim športnim, meščanskim ali kulinaričnim 
doživetjem z osebnim vodnikom po ljubljani

60 m2 razkošja in udobja v 

zavetju šmarne gore

na bic ljubljana, v centru kulinarike in turizma kult316 
se nahaja udobna in elegantna hotelska soba, ki je 
kategorizirana s 4*. hotelska soba meri šestdeset 
kvadratnih metrov, opremljena je z udobno posteljo, Wi 
Fi, plazma tv, kopalnico s kadjo, tuš kabino, straniščem, 
mini barom in udobnim usnjenim kavčem ter grafikami 
priznane slovenske umetnice petre varl. 

virtualni sprehod po hotelski sobi 316 

hotelska soba 316 se nahaja v zelenem predelu ljubljane, 
od koder je čudovit pogled na šmarno goro, hkrati pa le 
nekaj minut oddaljena od središča ljubljane. 

bogat zajtrk Po reCePtu 

reStavraCije kuLt316, 

POSTREŽEN V SOBI,  S PENINO IN 

PRESENEČENJEM 

v ceno nočitve  je vključen bogat zajtrk a la carte, 
postrežen v hotelsko sobo, košara z dobrotami za 
piknik v tivoliju ali zajtrk na travi. dobrote bo pripravila 
naša Restavracija kult316. ob prihodu vas bo čakalo 
presenečenje in kozarec penine. 

kult316 ima odlično restavracijo, kjer ustvarjamo 
sodobno slovensko kuhinjo. Restavracija je s strani 
turizma ljubljana pridobila znak kakovosti, ki jo je uvrstil 
med 10 najboljših ljubljanskih restavracij. na voljo so 
kosila ali degustacijski meniji, ob katerih nudimo 90 
etiket slovenskih in tujih vin.

 
nočitev

za 2 osebi

doživite ljubljano dRugače
ljubljana

RezeRviRaj 
zdaj!

https://www.kult316.si/turizem/hotelska-soba-316/
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Za POPOlNO dOŽIVETJE lJuBlJaNE Z IZkušENIM VOdNIkOM Z dRŽaVNO 

lIcENcO GZS IZBERETE ENO Od TEMaTSkIh dOŽIVETIJ 

1. sončni vzhod nad ljubljano 
zgodnje vstajanje, za tem nas bo pot popeljala  na najvišji 
vrh ljubljane, na šmarno goro, kjer bomo nestrpno 
pričakali sončni vzhod in bili poplačani s čudovitimi 
razgledi na ljubljano in kamniško savinjske alpe ter 
polhograjske dolomite. ob lepem jasnem vremenu se 
vidi celo triglav. po povratku v mesto nas bo čakal bogat 
slovenski zajtrk.

2. skRivnosti tivolija 

podali se bomo na raziskovanje krajinskega parka 
šišenski hrib, tivoli in Rožnik. odkrivali bomo kotičke, 
kamor se meščani skrijejo pred hrupom in vrvežem. 
tičiland, monte carlo, švicarija, cekinov in tivolski grad 
in slikovito jakopičevo sprehajališče so le nekatere 
znamenitosti največjega slovenskega parka. s seboj 
bomo odnesli košarico za piknik, ki ga bomo imeli na 
travniku sredi mesta. 

3. spoznavam pivo in ljubljanske pivnice
odkrivali bomo neznane zgodbe o začetkih ljubljanskega 
pivovarstva, prvih pivovarnah v mestu, o blatnem dolu in 
zgodbe s preloma 19. stoletja. ob koncu bomo degustirali 
pivo kult316, ki nastaja v šolski mikropivovarni bic 
ljubljana. Food tura je delo študentov višje strokovne 
šole bic ljubljana, ki so za to turo prejeli tudi nagrado!

4. žabaRji
podali se bomo na raziskovanje prestolnice in si ogledali 
vse znamenitosti in kotičke, kjer se zadržujejo domačini. 
ljubljanska tržnica, kamor gredo ob sobotah, prešernov 
spomenik, kjer se zbirajo na zmenkih, nabrežja 
ljubljanice, kjer pijejo kave s prijatelji, križanke, kjer 
se odvijajo koncerti, parlament, pred katerim je včasih 
gneča, in narodna galerija ob nedeljah.

doživite ljubljano dRugače
ljubljana


