
PROGRAM S ČAJANKO

TRAJANJE: 1-2 uri
ZAČETEK IN KONEC POTI: TIC Preddvor – 
Grad Turn
CENA: 8 EUR

CENA VKLJUČUJE: sprejem v podobi Josipine 
Turnograjske, vodenje, čajanka

PRIJAVE: 
Zavod za turizem Preddvor 
Goričica 8 
4205 Preddvor
Tel.: 00386 (0)59 148 846
www.preddvor-tourism.si

PREDDVORSKE LEPOTE: Na Preddvoru boste najprej opazili jezero Črnava s temno 
zeleno gladino. Nedaleč od njega je znameniti poročni drevored. Pod krošnjami dreves se 
boste sprehodili tudi na gozdni učni poti. Z Josipino se boste srečali na Gradu Turn, ki je bil 
zgrajen v 14. stoletju. Grad je bil domovanje prve slovenske pesnice in pisateljice Josipine 
Turnograjske – v njem je spominska soba, za gradom je njena senčnica. V bližini so še grad 
Dvor, grad Hrib in razvaline Pustega ali Novega gradu. Če se boste ozrli proti pobočjem gora 
nad krajem, boste opazili Hudičev Boršt – zeleno zaplato gozda na sicer ogoleli gori. Z njo je 
povezana posebna legenda! 

PREDDVOR. DVOR MIRNE NARAVE.
Sprehodite se s pesnico po tihih poteh v vznožju

mogočnih gora, preživite dan z njo ob temno zelenem
jezeru in brez zadrege sprejmite povabilo na čaj. 

URICE Z JOSIPINO
Povabite se na sprejem k prvi slovenski pisateljici, 
skladateljici in pesnici Josipini Turnograjski 

2 URI ZA GRAJSKI SPREJEM IN DOŽIVETJA NARAVE
Privoščite si izlet, ki vas popelje v lepoto narave Preddvora in vam 
s sprejemom Josipine Turnograjske, prve slovenske pisateljice, 
skladateljice in pesnice, omogoča podoživetje časa romantike 
preteklega stoletja. Srečanje z njo vam bo dalo vpogled v 
razmišljanje in čustvovanje človeka tistega časa! 

Doživetje izpostavlja naklonjenost do narave ter ljubezen do 
pisane besede in slovenstva. »O, prekrasna je narava!«, je zapisala 
v eni od svojih pesmi avtorica, ki se je rodila leta 1833 na gradu 
Turn. Tu je danes urejena spominska soba, kjer boste lahko 
pesnico bolje spoznali. 

ZAKAJ? 
Ker je včasih mondenost preteklosti pomembna za zavedanje 
o pomenu narave v sedanjosti. Ker je preprosto prijetno! 
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