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Vzemite si čas in nas obiščite. Sami, z družino ali s prijatelji. Morebiti 
s poslovnimi partnerji. Povabilo velja tudi vrtcem in šolam. Deležni 
boste odlične gostinske ponudbe, prijaznosti in neokrnjene narave.

Take your time. Alone, with your family or friends. Perhaps with your 
business partners. Kindergartens and schools are kindly invited.

Nehmen Sie sich Zeit. Allein, mit der Familie oder mit den Freunden. 
Vielleicht mit einem Geschäftspartner. Kindergärten und  

Schulen sind herzlich eingeladen.

Nadaljujemo tradicijo slamokrovstva in v skladu 
s konzervatorskimi smernicami izvajamo obnove 

stavbne dediščine.

Domača hrana,  
nastanitve, muzej 

“Vse domače” je osnovno vodilo pri izboru hrane 
za naše jedi, ki izhajajo iz sto in več letne tradicije. 
Upoštevamo načela zdrave prehrane in v ponudbo 
dodajamo čebelje produkte.

V domačiji-muzeju (leta 2000 je bila med tremi 
najlepšimi tovrstnimi hišami v Sloveniji) boste 
podoživeli občutke naših prednikov. Spoznali 
boste razporeditev prostorov, ki je značilna za 
kozjanske hiše s črno kuhinjo.

V gostinskem 
delu lahko ob 
vnaprejšnjem 
naročilu postrežemo 
do 60 ljudi, dostop 
je možen z vsakim 
avtobusom, naše 
sanitarije so prijazne 
tudi do otrok in 
invalidov. 



Čebričenje, kneippov zeliščni vrt, 
učna pot

Kneippanje je 
tudi del ponudbe 
Kozjanske domačije. 
Gre za spoznavanje 
in odkrivanje 
naravnih metod 
zdravljenja, kot so 
jih poznali že naši 

predniki. Le kdo se še ni po bolezni okrepčal 
s “kurjo juhico”, ali pa si za pomiritev želodca 
pripravil čaj iz tavžentrože? V našem kneippovem 
zeliščnem vrtu si boste lahko v prijetnem 
ambientu privoščili čebričenje s tradicionalnimi 
lesenimi čebri. Čebričenje je oblika hidroterapije 
– zdravljenja z vodo, pri katerem se izkorišča 
vzgon vode in njen učinek na človeški organizem. 
Z izmenično uporabo vroče in hladne vode se 
boste utrdili, si izboljšali prekrvavitev nog ali rok, 
spodbudili boste presnovo in izboljšali žilni sistem. 
Po končani terapiji si lahko privoščite počitek sredi 
zelišč, katerih vonj bo blagodejno vplival na vaše 
psihofizično počutje.

Vrt sestavljajo označena kneippova zelišča, 
pot za refleksno masažo stopal in počivalniki. 
Počivanje je združeno z aromaterapijo, ki jo 
ponujajo počivalniki, umeščeni med dišavnice. 
V okviru učne poti boste spoznali vse objekte 
Kozjanske domačije, se sprehodili skozi zeliščni vrt 
ter raziskovali barvitost in zanimivost narave …

V kombinaciji z razvajanjem v masažni kadi pod 
slamnato streho ter sproščanjem v finski savni, po 
kateri se osvežite v lesenem čebru, boste deležni 

nove Welness natur 
ponudbe Kozjanske 
domačije.

Apiterapija – čebelnjak 
Čebelarstvo je slovenska tradicionalna dejavnost, 

čebelnjak, nekdaj imenovan “ulnjak”, pa slovenska 
posebnost. 

Kulturno 
dediščino z novo 
vsebino predstavlja 
apiterapevtski 
čebelnjak na 
Kozjanski domačiji.

Apiterapija je 
veda o uporabi 
čebeljih pridelkov za 

izboljšanje počutja in zdravja ljudi, preprečevanje 
bolezni ter za zdravljenje in okrevanje po bolezni. 

Apiterapevtski čebelnjak je prostor, kjer lahko 
posameznik izboljša ali ohranja zdravje in ima 
možnost z vsemi čutili spoznati čebelo, čebelarjenje 
in čebelje pridelke.

Mikroklima čebelnjaka ugodno vpliva na 
človekovo psihofizično počutje.

Zadrževanje v čebelnjaku in vdihavanje zraka, 
nasičenega z vonjavami iz čebeljih panjev krepi 
imunski sistem in ima blagodejni vpliv na telo.

Medena masaža je pomirjujoča in ima ugoden 
vpliv pri odpravljanju posledic stresa in sodobnega 
načina življenja. Z medeno masažo se iz telesa 
izločajo strupene snovi, izboljša se cirkulacijo krvi in 
poživi kožo, ki postane mehka in svilnata na otip.

Čebelji pridelki: med, cvetni prah, propolis, 
matični mleček 
in vosek, so 
nenadomestljiv, 
dragocen dar narave 
in jih lahko uživamo 
v vsakodnevni 
prehrani.

Teden starih obrti in običajev
Zadnji teden v avgustu je na Kozjanski domačiji 

še posebej živo. Vsak dan vam namreč naši 
mojstri in mojstrice 
predstavljajo življenje 
in opravila iz starih 
časov. lahko se jim 
pridružite in se še sami 
naučite kaj novega – 
starega.


