
V Novi Gorici, mestu vrtnic, se bo letos odvil že deseti festival 
vrtnic, ki bo tudi letos prinesel cel koš zanimivih, poučnih in 

družabnih dogodkov, povezanih z vrtnico, kraljico vseh rož. Tudi 
letos se  bomo vrtnicam posvetili že v drugi polovici aprila in 
spremljali njihov razcvet od popkov dalje, vse tja do sredine 

junija. Koledar dogajanja je tudi letos pester, tako da bo vsakdo 
zagotovo našel kaj zase.

Dragi ljubitelji vrtnic od blizu in daleč, poznavalci, prijatelji in vsi 
drugi občudovalci vrtnic, prisrčno vabljeni in dobrodošli med 

nasadi, gredicami, rožnimi grmi... tudi letos!

Nova Gorica, april 2015

za prave ljubitelje vrtnic



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.

Burbonke so med vrtnicami nekaj posebnega. Predstavljajo 
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 kraljev, Burbonov, na vrtu 
Frančiškanskega samostana na Kostanjevici.

Vrtnice
rože lepote in ljubezni



1. Strokovni ogledi zbirke

2. Strokovni ogledi rožnih nasadov

3. Povabilo v Rožac

4. Sprehod po vrtu Viatori 

Glavna atrakcija festivala vrtnic so tudi letos burbonke, starinske vrtnice v zbirki na vrtu 
Frančiškanskega samostana na Kostanjevici. Na ogled bodo vsak dan (od 9. do 17. ure), od 20. 
aprila do 10. maja pa ob strokovnem vodstvu, vsak dan ob 11. uri, ko najbolj dišijo. Ogled je 
možen tudi izven tega urnika. V slabem vremenu strokovni ogledi odpadejo. Do zbirke pridete 
skozi vrata Skupnosti Srečanje, ki se nahajajo ob izteku severnega pročelja samostana. 
Avtomobile pustite na asfaltiranem parkirišču in pojdite peš do vhoda na vrt. Lepo prosimo, 
ob ogledu spoštujte samostanski mir. Za oglede nas pokličite na m 041 320 990 (Katja Kogej) 
in na m 031 336 814 (Lavra Peršolja) ter na m 041 901 501 (Edi Prošt).

Letos bomo vodili po rožnih nasadih v mestu v nedeljo, 10. maja, ob 10. uri. Zbirališče pod 
arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica. Ogled traja dobro uro, v primeru slabega 
vremena odpade.

Novi Gorici najbližja zbirka vrtnic je oddaljena približno 20 km in se nahaja v Italiji, ob 
Rožaškem samostanu (Abbazia di Rosazzo) v občini Manzano. Letos bo festivalsko dogajanje, 
obarvano z vrtnicami, potekalo 9. in 10. maja. Program dogodkov »Rosazzo da Rosa« je 
objavljen na www.abbaziadirosazzo.it.

(Via Forte del Bosco, 28 / Gorica, Italija)

Park Viatori lahko obiščete vse do 2. junija, in sicer ob sobotah, nedeljah in drugih italijanskih 
praznikih, med 16. in 19. uro. Vodeni ogledi se pričenjajo ob 17. uri. Skupine najmanj 15 
obiskovalcev se lahko za voden ogled (tudi v slovenskem jeziku) dogovorijo tudi preostale dni 
v tednu, s predhodno najavo Fundaciji na t 0039 0481/537111 oz. na e-naslov 
giardino.viatori@fondazionecarigo.it. Vstop je prost.

Ogledi in strokovna vodstva
zbirka burbonk in rožnih nasadov



datum ura kraj dogodek opombe
od 20. aprila 
do 10. maja

11.00 vrt Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici

Vodeni ogledi zbirke starinskih vrtnic 
burbonk.

Za voden ogled se lahko dogovorite 
tudi izven tega urnika.

od 20. aprila 
do 10. maja

Trgovina Kristal, center Eda Razstava izdelkov z motivom vrtnice. Center Eda, Delpinova 18b, Nova 
Gorica

od 20. aprila 
do 30. maja

od 12.00 
do 21.00

Vinoteka Solum Festivalska degustacija 3 vzorcev vin 
in grižljaj z vrtnicami.

Cena: 5 €. Vinoteka Solum (Bevkov trg 
6) je odprta od torka do sobote. Več na 
facebook profilu: Vinoteka Solum in 
t 05 99 82 087.

petek, 
24. april

19.00 pasaža centra Eda v Novi 
Gorici 

Odprtje razstave fotografij Primoža 
Kužuha.

Tema razstave: ekskurzija v dolino 
vrtnic v Bolgariji.

23. - 25. april Svengalova cvetličarna, 
center Eda 

Razstava cvetličnih aranžmajev z 
vrtnicami.

Center Eda, Delpinova 18b, Nova 
Gorica

sobota,
25. april

vrt Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici

Ex-tempore »Med burbonkami«. Članice slikarske sekcije Društva Kul-tu-
ra; mentorica akademska slikarka Jana 
Dolenc.

sobota,
25. april

od 10.00 
dalje

vrt Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici 
in Park Viatori v Gorici

Druženje ljubiteljev vrtnic iz vse 
Slovenije.

sreda, 
29. april

20.00 avla hotela Sabotin v 
Solkanu

Odprtje slikarske razstave »Med 
burbonkami«.

Članice slikarske sekcije Društva Kul-tu-
ra; mentorica akademska slikarka Jana 
Dolenc.

torek,
5. maj 

20.00 dvorana Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici

Mladinski pevski zbor Emil Komel 
Gorica, koncert
David Bandelj, dirigent

Koncert je brezplačen. Organizator: 
Kulturni dom Nova Gorica.

petek, 
8. maj

19.00 avla centra Eda Druženje članov Goriškega društva 
ljubiteljev vrtnic, razstava vrtnic, 
razglasive najlepše vrtnice festivala in 
burbonka leta po izboru obiskovalcev 
festivala.

Center Eda, Delpinova 18b, Nova 
Gorica

Program festivala vrtnic 2015 



datum ura kraj dogodek opombe
petek, 
8. maj

21.00 Restavracija Tiffany, igralniško-
zabaviščni center Park

Enogastronomski večer z vini 
Sveti Martin – Peter Stegovec

Vstopnina: 30 €.
Rezervacije na t 05 336 23 66 ali na 
www.thecasinopark.com.  

petek, 
8. maj

22.00 igralniško-zabaviščni center 
Perla

Raf, koncert Vstopnice na Privilege točki v centru Perla 
ali na www.thecasinoperla.com.

nedelja,
10. maj

10.00 po Novi Gorici strokovni ogled rožnih nasadov 
v mestu

Vodi Edi Prošt. Zbor pod arkadami mestne 
hiše. 

torek, 
12. maj

18.00 pasaža centra Eda »Vrtnice v kulinariki«, 
predavanje in degustacija jedi z 
vrtnicami, vodi Katja Kogej

Prispevek 5 €. Prijave na m 041 320 990.

torek, 
12. maj

20.00 dvorana Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici

Mladi talenti SCGV Emil Komel iz 
Gorice, koncert 

Koncert je brezplačen. Organizator: Kulturni 
dom Nova Gorica.

petek, 
15. maj

21.00 Restavracija Tiffany, igralniško-
zabaviščni center Park

Večerja in Spektakel s plesno 
skupino »Le Rose del deserto«

Vstopnina: 30 €.
Rezervacije na t 05 336 23 66 ali na 
www.thecasinopark.com.   

torek, 
19. maj

20.00 dvorana Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici

GD Nova se predstavi: 
pihalni ansambel Nova in 
ansambel violončel Nova, 
koncert

Koncert je brezplačen. Organizator: Kulturni 
dom Nova Gorica.

petek, 
22. maj

11.00 pred Goriško lekarno Slovesno odprtje rožnega 
nasada 

Rejčeva ulica 2, Nova Gorica

petek, 
22. maj

22.30 igralniško-zabaviščni center 
Park

Marco Masini, koncert Vstopnice na Privilege točki v centru Park ali 
na www.thecasinopark.com.

torek,
26. maj

20.00 dvorana Frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici

Zari percussion duo: Alex Kuret 
in Denis Zupin, koncert

Koncert je brezplačen. Organizator: Kulturni 
dom Nova Gorica.

Spremljajte program dogodkov v Hitovih igralniško-zabaviščnih centrih na www.hit.si.



Kulinaricna ponudba
Restavracija hotela Lipa:

Aperitiv; Koktejl med rožami

Hladna vrtnična juha z mandlji

Žlikrofi z mlado ovčjo skuto in vrtnicami

Na žaru pečen rostbif na sočni steljici z vrtničnimi listi 
s pirejem iz mladega ohrovta in šipka

ali

Medaljon rdeče tune v zeliščni skorjici 
na sotirani mladi zelenjavi z vrtničnimi lističi

Domači vrtnični štruklji, vrtnični sladoled

Cena menija: 21 €
Rezervacije in informacije: t 05 336 60 00

Degustacijski meni 
z okusom vrtnic

ves maj

Restavracija Tiffany v Parku:

(strjenka iz grškega jogurta in vrtnic, mandljev dacquoise, 
tapiokina rižota z ličijem, marinirane jagode z vrtničnim likerjem, 

malinin sorbet, merige)

Rezervacije in informacije: t 05 336 20 00

Sladica Verrine 
»La Reine Victoria«

Kavarna Dolce Vita v Perli:

Rezervacije in informacije: t 05 336 30 00

Sladica »La Rose De Bon Bon«
in sladoled z okusom vrtnic

Bar Na placu v hotelu Lipa: 

Domac vrtnicni ledeni caj 
in vrtnicni sladoled

Restavracija hotela Sabotin:

Ribji karpačo z bučkami, 
čilijem in rožnimi lističi

Žlikrofi z dimljeno skuto 
in rožno polivko

Jagnječji hrbet na ohrovtovem pireju 
z rožno peno

Domača pita z vaniljevo kremo 
in rožnim okrasom

Cena menija: 15 €
Rezervacije in informacije: t 05 336 50 00

Vrtnicni meni
20. 4. - 31. 5. 2015

Hotel Lipa
www.hotellipa.com

Hotel Sabotin
www.hotelsabotin.com

Perla, Casinò & Hotel
www.thecasinoperla.com

www.thecasinopark.com
Park, Casinò & Hotel



Sprostitev 
z vrtnicami

Hotel Sabotin:

Ritual »V objemu vrtnic« [100 min]

(piling, masaža z vrtničnim oljem)

Masaža z vrtnicnim oljem [60 min]

Rožno olje je v kozmetiki že skozi stoletja eno izmed najbolj cenjenih in pogosto 
uporabljenih. Kožo pomlajuje, čvrsti, ji vrača vlago in odpravlja gube. Primerno je 
za nego vseh vrst kože, posebej pa suhe, zrele in občutljive. Blagodejno vpliva na 
kožna vnetja ter zdravi in krepi kapilare. Pomirja, izboljšuje razpoloženje in deluje 
proti depresiji. 

Hotel Lipa:

Sprošcujoca masaža z rožnim 
oljem (aroma vrtnic) [60 min]

Obvezna je predhodna rezervacija.

Cena:

(namesto 
60 €)

48 € 48 € 

Cena:

(namesto 
35 €)

25€ 25€ 

Cena:

(namesto 
40 €)

36 € 36 € 



MESTNA OBČINA
NOVA GORICA

Hotel Lipa***

Paket „Med vrtnicami“
Dolžina bivanja: 2 noči/ 3 dni

Ponudba vključuje (po osebi):
�namestitev v dvoposteljni sobi
�pijača dobrodošlice
�2 x samopostrežni zajtrk 
�1 x gurmanski užitek z jedmi iz vrtnic (kosilo ali 

večerja s štiri hodi in aperitivom)
�1 x večerja
�uporabo wi-fi povezave znotraj hotela
�vstop v vse Hitove igralniško-zabaviščne centre 

na Goriškem (Perla, Park in Drive-in)
�kartico kluba ugodnosti Privilige club
�parkirni prostor 
Cena: 87 €/ osebo

Dodatne ugodnosti od NED – PET (brez doplačila 
za enoposteljno sobo, možnost poznega prihoda in 
odhoda glede na razpoložljivost sob)
Obvezna doplačila: 
turistična taksa in zavarovanje 1,60 €
Ostala doplačila:
�enoposteljna soba: 10,00 € na noč
�penzionski obrok: 10,00 € po osebi
Popusti za otroke:
V sobi z 2 odraslima:
�1 otrok do 12. leta biva brezplačno 
�2. otrok od 2.-12. leta plača 12,00 EUR na noč
�3. oseba v sobi nad 12 let: 10 % popusta na 

osnovno ceno
V sobi z 1 odraslo osebo:
�od 3.-12. leta: 20 % popusta na osnovno ceno

Park, Casinò & Hotel****:

Paket duo »Festival vrtnic«
Paket vključuje:
�nočitev za dve osebi z zajtrkom v dvoposteljni 

sobi
�večerja za dve osebi v restavraciji Tiffany v 

vrednosti 60 €
�turistično takso in zavarovanje
�brezplačno uporabo bazena, savne in fitnesa v 

centru dobrega počutja Spa Perla
�brezplačno parkiranje
�prost vstop v Hitove igralnice
�brezplačen wi-fi v sobi in hotelu
Cena paketa: 139,00 € za dve osebi

Rezervacije, več informacij in ponudb 
na brezplačni modri številki 080 71 12, 
na t 05 331 13 41 ali pišite na booking@hit.si.


