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Naša ponudba:

ź predstavitev 
edinstvene 
izkušnje 
narave in 
domačnosti 
ob 
spoznavanju 
kmetij 

ź urejene 
brezčasne 
sprehajalne poti po 
Pristavi 

ź ogled cerkve sv. Lamberta in 
predstavitev plemenite gospe s 
Pristave, Viride Visconti 

ź urejene poti za brezskrbno vožnjo z 
gokartom na pedala 

ź pristavška malica s suhomesnatimi izdelki 
na skrbno izbranih lokacijah v parku             
turistične vasi Pristava 

ź piknik z jedmi iz pristne narave in njene okolice 
ź najem piknik prostora, opremljenega z gozdnimi igrali 
ź urejeno postajališče za avtodome, od koder vaš pogled sega 

na šentviško dolino vse tja do Gorjancev  
ź brezskrben počitek pod brezami našega parka
ź hišna kmečka kosila in večerje z jedmi iz pristne narave

Delovni čas: skozi vse leto.

Kontaktni podatki:
M: 031 505 400 

M: 040 702 936  Mateja Okorn 

E: info@pristava.si 
W: www.pristava.si
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Lat/Long: 
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Dobrodošli v našem pristnem naravnem objemu!
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... kjer lepoto in blaginjo narave delimo z Vami.... kjer lepoto in blaginjo narave delimo z Vami.

Metnaj



Dobrodošli na Pristavi, 
v ni nar , kjer lepoto in blaginjo narave 
delimo z vami! 
Na podeželju je sodelovanje zelo pomembno, 
zato smo se lastniki kmetij odločili, da 
združimo svojo ponudbo z jasnim 
ciljem:
da vas prijetno razvajamo. 

Turistična vas Pristava, je 
podeželska pravljična vas in 
prostočasni kompleks. Tu 
lahko prosto opazujete 
kmetijo ( ),  
sodelujete pri pridelavi prave 
kmečke hrane ( ), 
ki jo lahko kasneje v okusnih 
obrokih seveda tudi zaužijete 
( ) ali pa obedujete 
v urejenem naravnem okolju 
z izjemnimi razgledi (

). Stremimo namreč 
k temu, da bi bila naša vas 
samooskrbna turistična vas. 

V Pristavi nad Stično smo 
poleg izjemne lokacije  
ponosni tudi na dejstvo, da je 
v 14. stoletju tu živela 

, dobrotnica stiškega 
samostana. Njen grb je 
sestavni element znane 
avtomobilske znamke Alfa 
Romeo.
Pomemben spomenik na 
Pristavi je , 
zgrajen v sedemdesetih letih kot 
zatočišče borcev.
 

Propadanje kmetij zaradi izseljevanja mladih 
družin v mesta je naše najmlajše družinske člane 
prikrajšalo za pristno spoznavanje narave in 
njenih lepot. Gotovo se sprašujete, kako svojemu 
malemu raziskovalcu približati naravo in življenje 
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na kmetiji ter hkrati z njim prijetno preživeti vaš 
prosti čas. 

V pristni naravi, na Pristavi, otroci kmetijo 
spoznajo v celoti. Okusijo dobrote narave 

ter brezskrbno tekajo po travniku in 
gozdovih. Gozdna igrala čakajo 

nadobudneže, da jih preiz-
kusijo, medtem pa vi lahko 
okušate domačo hrano – 
suhomesnate dobrote, pri-
stavški krompirjev kruh ali 
pristnega pristavškega 
piščanca. Posladkali se 
boste lahko s pehtranovo 
potico ali jabolčnim za-
vitkom. To je le manjši 
zalogaj  dobrot,  ki  j ih 
ponujamo. 
Vabljeni, da se o pestrosti 
ponudbe prepričate tudi 
sami. 

Za vas imamo pripravljeno 
parkirišče za avtodome ter 
piknik prostor. Lahko pa si 
odpočijete tudi pod zvezd-
natim nebom v šotoru. 
Popoldanska malica je 
najbolj pristno zaužita, če si 
na našem travniku pogrnete 
odejo in obedujete med 
ptičjim žvrgolenjem. 

Dovolite nam, da vam omo-
gočimo brezskrbno druženje 

s svojimi najbližjimi v mirnem 
in tihem okolju.

Vedno znova se bomo trudili za nove 
vsebine in nove storitve, naša temeljna vodila 
pri tem so drugačnost, edinstvenost in 
vrhunskost.

“Vsakič, ko pridem na Pristavo, sem 

prevzeta nad naravo, energijo in 

urejenostjo vasi!”

(obiskovalka Turistične vasi Pristava)
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