
Šmarješke 
Toplice - 

za vsakega 
nekaj

Ko vstopite v občino Šmarješke Toplice, vstopite v svet 
vinogradov, travnikov, gozdov, v svet legend, predvsem 
pa v sproščujoč objem termalne vode, kjer vas gostoljubni 
domačini  s toplim nasmehom sprejmejo s kozarčkom 
domačega vina in vas prijazno povabijo medse.
Šmarješke Toplice so znane po dolgi tradiciji zdraviliškega  
turizma, ponujajo pa tudi ogromno ostalih aktivnosti in 
doživetij, ki vam popestrijo dopust. 
Na številnih označenih in vodenih kolesarskih ali peš 
poteh boste občudovali naravno in kulturno dediščino 
kraja. Izkušeni vodiči  vam bodo odkrivali še  neodkrite  
kotičke. Obiskali boste  arheološko najdišče na Vinjem 
vrhu, na zelenih dolenjskih gričih  številne  cerkvice, 
med  raziskovanjem pa boste opazili tudi čebelnjake, ki 
s svojimi žarečimi barvami  osvetlijo že tako čudovito 
naravo.
Ne smete pozabiti obiskati naravnih  znamenitosti, kot je  
hipotermalni izvir, imenovan Klevevška Toplica z manjšim  
bazenom, ob  njem pa  sotesko Radulje s številnimi 
slapiči,  ki so v hudi zimi vklenjeni v led, spomladi in 
jeseni pa precej glasni. Po glasnih brzicah  Radulje so 
poimenovali tudi bližnji grad Klevevž  oz. Klingenfels - » 
pojoči slapovi«. 
Če  se boste  na poteh utrudili,  vas  turistični vlakec 
odpelje do vašega prenočišča, ki  je lahko hotelska 
namestitev v termah ali pa dolenjska zidanica  sredi  
vinogradov.
Seveda pri nas ne boste  žejni ali lačni. V prijetnem, 
domačem okolju vas  sprejmemo s kozarčkom cvička in 
postrežemo z okusnimi, domačimi jedmi. 

Prepričali vas bomo, da se boste vračali tudi v prihodnje.

Za krajši ali daljši čas:
• skriti biser narave na Dolenjskem – Klevevž in Klevevška Toplica
• ogled turistične kmetije Škrbina z degustacijo suhomesnatih izdelkov
• čebelarski muzej  Gorenc - dobrodošlica z medico,  ogled muzeja in 

degustacija medu 
• vodena nordijska ali kolesarska pot do Bele Cerkve z ogledom edinstvenega 

muzeja Hiša žive dediščine 

Dodatne možnosti:  kosilo ali večerja  v lokalni gostilni ali dolenjski zidanici 
• možnost kopanja v zunanjih/notranjih bazenih  s termalno vodo v Termah 
Krka- Šmarješke Toplice • organiziranje prevozov -avtobus, turistični vlakec,…  • 
organizirano vodenje  • najem električnih koles • namestitve • dolenjska malica v 
Hiši žive dediščine • delavnica peke kruha, • degustacije….

Ponujamo vam možnost, da  program oblikujete po svojih željah, pokličite 
nas ali nam pišite: 

T: +386 (0)7 30 74 073,  E: visit@smarjeske-toplice.si 
S: www.visitsmarjeske-toplice.si

Ekipa  Zavoda za turizem, 
kulturo in šport  Šmarješke Toplice
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Odlicna  
ponudba za aktiven oddih in brezskrbno uzivanje v lepoti narave


