
... za prave ljubitelje vrtnic 

V Novi Gorici, mestu vrtnic, se bo letos odvil že 17. 

festival, posvečen roži vseh rož.

Vzemite si čas, uživajte v pomladi, pridite v Novo 

Gorico in si privoščite obilico zanimivih, poučnih in 

družabnih rožnih doživetij, ki vas bodo napolnila z 

neverjetno energijo. Od konca aprila pa vse do 

polovice maja vas na Kostanjevici čakajo burbonke, 

rožni nasadi v mestu, razstave, delavnice, koncerti, 

okusna kulinarična ponudba, možnosti sprostitve v 

objemu vrtnic …

To je prava priložnost za dnevni izlet ali kratek oddih 

na Goriškem. 

Prisrčno vabljeni v svet vrtnic! 

17.



Vrtnice sodijo med najstarejše 

gojene rože, o njihovem nastanku 

kroži več zanimivih zgodb. V Aziji so 

jih gojili že pred pet tisoč leti, fosili z 

odtisi divjih vrtnic pa so stari 

približno petintrideset milijonov 

let. Stare civilizacije so razlagale, da 

je lepota vrtnic delo božjih rok. 

Vzgajali so jih že stari Grki, Rimljani 

in Sumerci in ne glede na izvor, je 

vrtnica danes povsod eden najbolj 

prepoznavnih simbolov ljubezni in 

lepote, v vseh civilizacijah. Kakih 

pet tisoč let vztraja ob človeku in v 

tem času si je nabrala veliko 

prijateljev – nič čudnega torej, da 

so povezane s številnimi področji 

človekovega življenja.

Vrtnice 

rože lepote in ljubezni

Burbonke so med vrtnicami nekaj 

p o s e b n e g a .  P r e d s t a v l j a j o 

nekakšno razvojno stopnico med 

starimi in modernimi vrtnicami. To 

so vrtnice devetnajstega stoletja in 

so po svetu večinoma izumrle. V 

Novi Gorici, mestu vrtnic, so redke 

ohranjene predstavnice dobile svoj 

vrt in postale javna zbirka izvornih 

burbonk, druga po velikosti v 

Evropi. In to v neposredni bližini 

počivališča zadnjih francoskih 

k ra l j ev,  B u r b o n ov,  n a  v r t u 

Frančiškanskega samostana na 

Kostanjevici.

Več informacij o vrtnicah lahko preberete na spletni strani Goriškega društva ljubiteljev 

vrtnic: www.vrtnice.info



datum ura kraj dogodek opombe

30. april –          
22. maj

Kostanjevica                    
zbirka burbonk na vrtu 

Frančiškanskega samostana 
Škrabčeva ulica 1, NG

Ogled zbirke burbonk
Vodstvo vsak dan ob 11. uri. 

Po dogovoru možni tudi izven urnika.

Več informacij:                     
m 041 320 990 (Katja Kogej)
m 041 901 501 (Edi Prošt).

Vstopnina po ceniku.

četrtek,               
28. april

19.00
Galerija Keramost

Kidričeva 5, Kanal

Igre z rožami
odprtje razstave keramike Dragija Lazovskega 

(avtor meseca)

Klub keramikov Kanal

petek,
29. april

18.00
Pasaža Eda centra
Delpinova 18 b, NG

V vrtincu rož
odprtje razstave del fotografskega natečaja

Katja Kogej

sobota,
30. april

10.00 – 
12.00

Kostanjevica                    
atrij Frančiškanskega 

samostana 
Škrabčeva ulica 1, NG

Dišeča čarovnija z Ano Ličina, 
delavnica aromaterapije za otroke (8 – 12 let)

Prijave na 
gdlvrtnic@gmail.com 
(do zapolnitve mest).

Kotizacija: 10 €

16.00 – 
19.00

Pasaža Eda centra
Delpinova 18 b, NG

Dišeči pečat z Ano Ličina, 
delavnica aromaterapije za odrasle

Prijave na 
gdlvrtnic@gmail.com 
(do zapolnitve mest).

Kotizacija: 25 €

sreda,               
4. maj

18.00
Sabotin, 

Hotel & Restaurant
Cesta IX. korpusa 35, Solkan

V objemu vrtnic
odprtje slikarske razstave društva KUL-TU-RA Renče

Razstava bo na ogled 
do 31. maja.

sreda,               
11. maj

18.00
Sr(e)čna hiša
Tumova 5, NG

Nova Gorica kot mesto vrtnic
predavanje Edija Prošta

Vstop prost.

sobota,               
14. maj

20.00

Kostanjevica                    
vrt Frančiškanskega 

samostana
Škrabčeva ulica 1, NG

Koncert med burbonkami
s Tatjano Mihelj

Vstop prost.

15. ali 
22. maj

10.00

izhodišče: 
stavba Mestne občine 

Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, NG

Voden ogled rožnih nasadov po mestu 

vodi Edi Prošt
Udeležba brezplačna.
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Ogledi in strokovna vodstva 

Zbirka burbonk in rožni nasadi

1. Strokovni ogledi zbirke

Glavna atrakcija festivala vrtnic so 

tudi letos burbonke, starinske vrtnice 

v zbirki na vrtu Frančiškanskega 

samostana na Kostanjevici. Na ogled 

bodo vsak dan (od 10. do 17. ure). 

Vstopnina znaša 4 EUR na osebo, otroci do 12 let 

lahko zbirko obiščejo brezplačno. Znižana 

vstopnina velja za dijake, študente in 

upokojence (3 EUR), družinska vstopnina (vsaj 3 

družinski člani) znaša 10 EUR. Možen je nakup 

neprenosljive festivalske vstopnice za 30 EUR, 

organizirane skupine (nad 10 oseb) prejmejo 10-

odstotni popust na ceno vstopnice.

S t ro kov n o  v o d e n e  o g l e d e  

organiziramo vsak dan od 30. aprila 

do 15. maja, ob 11. uri, ko najbolj 

dišijo. Ogled je možen tudi izven 

tega urnika. Za oglede nas pokličite 

na m 041 320 990 (Katja Kogej) ali na 

m 041 901 501 (Edi Prošt).

V slabem vremenu strokovni ogledi odpadejo Do 

zbirke pridete skozi glavna vrata samostana. 

Avtomobile pustite na asfaltiranem parkirišču in 

pojdite peš do vhoda na vrt. Lepo prosimo, ob 

ogledu spoštujte samostanski mir.

2.  Strokovni ogledi rožnih 

nasadov

Letos bomo vodili po rožnih nasadih 

v mestu v nedeljo, 15. ali 22. maja, 

ob 10. uri (izbrani datum bomo 

sporočili na FB Festival vrtnic Nova 

Gorica). Zbirališče pod arkadami 

stavbe Mestne občine Nova Gorica. 

Ogled traja dobro uro, v primeru slabega 

vremena odpade.



3. Sprehod po vrtu Viatori                     

Via Forte del Bosco, 28 / Gorica, Italija

Park Viatori lahko obiščete vse do 

26. junija, in sicer ob sobotah, 

nedeljah in drugih italijanskih 

praznikih, med 10. in 17. uro. Vodeni 

ogledi vsakih 30 minut. Za obisk se 

je potrebno prehodno napovedati: 

Agricola Monte San Pantaleone, 

montesanpantaleone@gmail.com,  

t +39 388 1214369. 

Možni so vodeni ogledi za organizirane skupine 

(najmanj 15 oseb), tudi med tednom, s 

predhodno najavo.



Caffè Dolce Vita 

Okusi vrtnic
ves mesec maj

Vrtnični makron 
z bourbonsko vanilijo in 

suhimi vrtnicami, jagodo in 
jagodnim gelom

Cena: 1 € 

Sladoled vrtnica z 
jagodnim prelivom, kepica

Cena: 1,70 €

Informacije: t 05 336 30 00
www.perla-novagorica.com 

Spa Perla 

Mesec vrtnic 

Vrtnična 
obloga telesa | 45 min

Hranilna obloga telesa z eteričnim oljem 
vrtnice neguje in nahrani občutljivo kožo 

ter deluje pomlajevalno. 
Storitev se izvaja na vodni postelji 

za popolno sprostitev.
Cena: 35 €

Sprostilna masaža 
z vrtničnim oljem | 30 min

Masaža za popolno sprostitev 
z eteričnim oljem vrtnice,

ki ima negovalni, pomlajevalni in 
hranilni učinek na kožo.

Cena: 30 €

Za člane kluba zvestobe Privilege club: 
21 € (-30%)

Informacije in rezervacije: t 05 336 33 33
www.perla-novagorica.com 



Bistro Lipa
Jedi z vrt

Osvežilni 
vrtnični napitek

Cena: 2,50 €

Informacije: t 05 336 60 06
www.hotellipa.com

 

Hotel Sabotin 

Jedi z vrtnicami
od 5. do 31. 5.

Ribji koktajl 
s pomladnim pridihom

Cena: 10 € 

File orade 
s piro in vrtnicami

Cena: 15 € 

Strjenka z višnjami, 
belo čokolado in vrtnicami

Cena: 5 € 

Novo v ponudbi
Vrtnična pica

pelati, mocarela, dimljen losos, 
sirni namaz, rukola, vrtnični pesto, 

listi vrtnic 
Cena: mala 8 €, velika 9 €

Rezervacije in informacije: t 05 336 50 00
www.hotelsabotin.com 

Hotel Park
Vrtnice

3-dnevni paket

Cena paketa: 
144 € na osebo v dvoposteljni sobi. 

Rezervacije in informacije: 
331 13 41, boooking@hit.sit 05 

www.www.park-novagorica.com | hit.si 

2 nočitvi v dvoposteljni sobi

2 samopostrežna zajtrka

2 bogati samopostrežni večerji

prost vstop v centre zabave Perla, Park in 
Drive-in

brezplačna Privilege kartica

prost vstop v bazen in fitnes studio centra 
dobrega počutja Spa Perla

brezplačna uporabo omrežja Wi-Fi

parkirišče



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA


