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Letovišče sredi gričevja
Rogaška Slatina je veliko več kot zgolj zdravilišče za lajšanje težav na prebavnem sistemu,
v idiličnem mestecu lahko preživite tudi večdnevni oddih.
Sredi Zgornjesotelskega gričevja leži v kotlini
med zelenimi pobočji eden naših najstarejših
zdraviliških krajev, Rogaška Slatina. Številnim
Slovencem je žal v spominu zaradi rehabilitacije po kakšnem zdravstvenem posegu na
prebavilih ali črevesju. Toda Rogaška Slatina
je veliko več kot zgolj klasično zdravilišče, kjer
te “spravijo k sebi”. Z namestitvijo, ponudbo
medicinskih in velnes storitev, prireditvami in
turističnimi zanimivostmi je to pravi letoviški
kraj, kjer je mogoče preživeti podaljšan vikend
ali tudi cel dopust. Velike prednosti so gotovo
njegova umirjenost, spokojnost in urejenost,
zaradi katerih je prijetno doživetje tudi enodnevni obisk na kakšen topel, sončen dan.

PESTRA ZGODOVINA DRUŽABNEGA
ŽIVLJENJA
Slovenski turistični novinarji smo Rogaško Slatino sicer obiskali decembra, a dan je bil kljub
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temu sončen in razmeroma topel. Za posedanje na kakšnem gostilniškem vrtu vreme sicer ni
bilo primerno, pravi užitek pa je bil sprehod po
promenadnem parku v središču kraja, po katerem nas je vodila Melita Stiplošek iz Javnega
zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina.
Približno uro trajajoče vodenje se začne prav
na robu parka, ki je umeščen na Zdraviliškem
trgu in pomeni osrednji družabni prostor, okoli
katerega so razporejeni najstarejši in največji
hoteli v kraju. Drevored iz divjega kostanja in
belega javorja ter parkovni nasad sta primerna
kulisa lepo obnovljenim stavbam v klasicističnem slogu. V eni izmed njih domuje znamenita Kristalna dvorana, še danes prizorišče
raznih plesnih in koncertnih prireditev. Ime je
dobila po lestencih, oknih in ogledalih, ročno
izdelanih iz kristalnega stekla. V njej že več kot
200 let v začetku julija prirejajo Anin ples, ki je
od nekdaj označeval vrhunec turistične sezone
v Rogaški Slatini. Poimenovan je po zavetnici

zdravilišča, sv. Ani. Kristalno dvorano pa je
s svojim koncertom napolnil tudi madžarski
skladatelj in pianist Franz Liszt.

ZA ZDRAVILIŠČE JE ZASLUŽEN GROF
Nekoliko mlajše kulise zdraviliškega parka
so stavbe v secesijskem slogu, zgrajene
okoli leta 1900, še novejše pa so izstopajoče
modernistične zgradbe, med njimi Medical center Rogaška s svojim impozantnim
stekleno-kovinskim pročeljem. Pred njim
stoji paviljon Tempel, ki varuje nekdanji stari
rogaški vrelec, imenovan Glavni vrelec. Izvir
na tem mestu se omenja že leta 1141, povsem
zanesljiv vir pa ga navaja leta 1680. Paviljon,
prav tako zgrajen v klasicističnem slogu, je
bil nekoč središče družabnega življenja v
Rogaški Slatini. V pritličju bližnjega centra je
urejena Pivnica mineralnih vod, kjer je mogoče
obe vrsti rogaške vode, donat in styria, tudi
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Z MOJIMI ZNAMKAMI
DO HLADILNIKA GORENJE.

oglasno sporoèilo

Natančneje se lahko o steklarski dediščini
Rogaške Slatine poučite z vodenim ogledom
turistične poti v Steklarni Rogaška, za katerega se lahko prijavite na njihovi spletni strani.
Izvedeli boste, da je bil razvoj izdelkov tesno
povezan tudi z razvojem turizma v kraju.
Ugledni obiskovalci so za uživanje zdravilne
vode potrebovali lepo oblikovane steklenice
in kozarce. Vrhunski izdelki pa so kmalu našli
pot tudi na prodajne police prestižnih trgovin
drugod po svetu. Z zdraviliško-turistično
ponudbo kraja pa je povezan tudi nastanek
podjetja Kozmetika Afrodita, ki ima še danes
v turističnem kompleksu svoj kozmetični
salon. Skupaj z drugimi ponudniki velnes,
spa in kozmetičnih storitev skrbijo za prijetno
počutje in razvajanje gostov, med katerimi
je velik delež tujcev. Njihova prisotnost daje
Rogaški Slatini pridih svetovljanskosti, ne
da bi zato izgubila idilični pečat ležernega
malega kraja, kjer se čas za nekaj trenutkov
lahko tudi ustavi.
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pokusiti. Uživanje zdravilne mineralne vode
je pogosto kar del predpisane terapije. Za
ustanovitelja zdravilišča v Rogaški Slatini
sicer velja grof Ferdinand Attems, na čigar
predlog so deželni stanovi leta 1801 odkupili
zasebna posestva in organizirali zdraviliški
turizem. Grofa Attemsa prikazuje doprsni
kip, izdelan že leta 1828, ki od leta 1991 stoji
na sedanjem mestu v promenadnem parku.
Družbo mu delata vremenska hišica in kip sv.
Janeza Nepomuka. Za Medical centrom se
pot nekoliko vzpne na Cvetlični hrib, kjer stoji
muzej Anin dvor. V njem vas skozi preteklost in sedanjost Rogaške Slatine popeljejo
steklarska, grafična, domoznanska, parkovna
in vodna zbirka.
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Z nakupom izdelkov najuglednejših domaèih znamk sodelujete v veliki nagradni igri za ekskluzivne hladilnike Gorenje

Ali veste, katere domaèe znamke se v Mercatorju poèutijo kot doma? To so vsekakor tiste, za katere se nam zdi, da nas spremljajo že od nekdaj.
Vzbudijo posebne spomine in brez njih naša miza in naš obrok preprosto nista enaka. Zaupale so jim že naše mame in babice, ko so izbirale kakovostne
sestavine za zdravo prehrano vseh družinskih èlanov. Domaèe znamke so sinonim za kakovost, pestro izbiro in uravnoteženo prehrano.
"Delamaris je edini slovenski ponudnik
ribjih konzerv, tradicijo proizvodnje in
visoke kakovosti pa ohranja vse od daljnega
leta 1879. Na naše krožnike prinaša svež
veter najboljših okusov odliènih ribjih jedi za
vsako priložnost in za vse generacije. Ribe
so priznane kot zdrava izbira za
vsakodnevno uravnoteženo prehrano. Z
odlièno ribo Delamaris lahko ustvarite
okusne malice ali kulinariène mojstrovine,
zato jo je dobro imeti vedno pri roki. Izdelki
Delamaris so iz naravnih sestavin, brez
konzervansov, ojaèevalcev okusa, ostalih
aditivov in brez glutena. Navdušile vas bodo skuše in tune z zelenjavo, fileti skuše, sardine,
paštete in inèuni.”

Zgodba o mleku in mleènih
izdelkih ZELENE DOLINE se
zaène na veè kot 1.000 slovenskih kmetijah, zavezanih kakovosti in tradiciji pridelave mleka.
Vse so vkljuèene v sistem
sledljivosti, ki kupcem preko
spletnega mesta - Mleèna cesta
ali mobilne aplikacije omogoèa
sledenje izvoru mleka vse do
kmetije, ki je mleko pridelala.
Mleèni izdelki ZELENE DOLINE
povezujejo najboljše, kar nam
dajeta narava in tradicija. Preprièajte se o odliènosti, ki nosi znak "izbrana kakovost
Slovenija", tako da pokusite poltrde sire, okusne jogurte ter mleko ZELENE DOLINE.

