
TURISTIČNE NOVOSTI V BELI KRAJINI 
 
Tik pred prazniki so svoja vrata pred začetkom turistične sezone odprli tudi v Beli krajini. BIG BERRY 
že 4 leta svojim gostom ponuja pet-zvezdična doživetja v tej slovenski regiji, ki se nahaja nekoliko 
izven klasičnih turističnih poti, vendar ima kljub temu veliko za ponuditi. Lanski finalist za turistično 
priznanje Sejalec, ki jo Slovenska turistična organizacije podeljuje za ustvarjalne in inovativne dosežke 
v slovenskem turizmu, je ob otvoritvi sezone poskrbel za več presenečenj. Med drugim so predstavili 
novo umetniško ulico – kar 230 m2 poslikav, ki jih je v aprilu ustvarilo 9 umetnikov iz Srbije, Hrvaške 
in Slovenije. Napovedali pa so tudi odprtje nove franšize še pred začetkom glavne, poletne, sezone – 
tokrat na hrvaškem otoku Ugljan.  
 
BIG BERRY 
 
Po lanski rekordni sezoni, ko je kljub nekoliko slabšim vremenskim pogojem BIG BERRY dosegel 
rekordno 80 % zasedenost v glavni sezoni, s povprečno doba bivanja 3.2, je letos cilj sezono 
predvsem podaljšati in ponuditi produkte, ki bi bili zanimivi tudi v pomladnih in zgodnjih jesenskih 
mesecih. To je cilj tudi celotne regije Bele krajine s katero BIG BERRY tesno sodeluje. Različni lokalni 
partnerji so bili tako povabljeni tudi na otvoritev sezone, kjer so se predstavili s svežimi in predvsem 
avtentičnimi izdelki, ki so na voljo tudi gostom.  
 
Kljub svoji vpetosti v lokalno okolje pa BIG BERRY Kolpa luksuzni resort ni edini. Gre zgolj za prvo in 
najpomembnejšo BIG BERRY destinacijo, ki pa ima zelo pomembno vlogo kot kraj, kjer se rojevajo 
ideje in kjer se testira različne inovacije, preden se zgolj najbolj uspešne ponudi naprej, franšizam. 
 
»Nova franšiza, se bo v naslednjih mesecih tako odprla na otoku Ugljan. Gre za prvo BIG BERRY 
destinacijo na Hrvaškem, postavljeno luksuzno, v prvo vrsto ob morju. Poleg samih hišic bo tja 
prenesen tudi celoten model poslovanja. V letošnjem letu se bosta tam postavili najprej dve hišici, v 
prihodnjih letih, pa se jih načrtuje še več,« je pojasnila direktor firme Boštjan Hostej. 
 
To je tudi odgovor na trend vedno bolj dinamičnih gostov, ki celotnega dopusta ne preživijo več zgolj 
na eni destinaciji. BIG BERRY bo tako dal gostom odlično možnost, da svoje počitnice kombinirajo in 
na poti obiščejo kar tri države – BIG BERRY Wies v Avstriji, slovenski BIG BERRY in pot zaključijo na 
hrvaški obali, v vsakem kraju pa dobijo točno tisto kar se pričakuje - bivanje v luksuzno opremljenih 
hišicah in avtentično povezavo z lokalno skupnostjo skozi svežo ponudbo lokalnega zajtrka, ter 
možnostjo izletov v okolico.  
 
UMETNIŠKA ULICA SREDI NARAVE 
 
BB Art Colony se je začel aprila 2018 in bil prav zagotovo med vsemi projekti najbolj opazen. Ravno to 
je tudi razlog, da se je sezona 2019 začela ravno s tem projektom. Kar 9 umetnikov iz Srbije, Hrvaške 
in Slovenije je v dveh, vremensko ne preveč prijaznih aprilskih tednih, ustvarilo za kar 230 m2 poslikav 
- ustvarili so novo umetniško ulico ob reki Kolpi in tako dodali novo, dodatno vrednost hišicam.  
 
Anja Polh, Dejan Kralj, Marko Rop, Meta Wraber, Monika Lang, Nastja Mezek, Taja Sever - 
kukamkuro, Tea Jurišić – kvar illustrations in Teja Kleč – Teja Ideja so umetniki, ki so pokazali pravo 
naravo BIG BERRY-ja - kot čarobno sanjsko deželo, polno ljubezni, razkošja svobode, hedonizma in 
čudežnih bitij, k čemur je še dodatno pripomogla izbrana paleta pastelnih, zasanjanih, barv. Poleg 
tega so umetniki dobili še temo, bivanje v BIG BERRY-ju in proste roke, da so lahko skozi umetnost 
predstavili sebe, navdih pa je bila čudovita narava, ki jih je obdajala. Umetniška dela tako na zabaven, 
drugačen in predvsem pisan način predstavljajo Belo krajino, BIG BERRY, različne projekte in 
najpomembnejše vrednote – kot so ljubezen, družina in povezanost z lokalnim okoljem, na ogled pa 
bodo skozi celotno sezono.  



Ravno Bela krajina je tema murala Marka Ropa, slovenskega ilustratorja. Ta edinstvena regije je 
namreč srce BIG BERRY-ja, kljub temu, da se BIG BERRY sicer že nahaja tudi na različnih drugih 
destinacijah. Marko je v preteklosti nekaj časa že živel ob zanj čarobni reki Kolpi. Narava je bila tudi 
glavna inspiracija za njegov mural poln dreves, žival, rastlin in preplet čudovite narave in prijaznih 
ljudi, kar je tudi bistvo bivanja v BIG BERRY-ju. Samo bivanje se je tudi Marku zdelo »božansko lepo in 
hišice lepo urejene«, še posebej všeč pa mu je bil sprostitveni del resorta.  
 
Vse to je zagotovo dovolj velik razlog za obisk BIG BERRY-ja, si ogledati čare Bele krajine in okusiti 
razkošje svobode. 
 


