
Edinstven koncept trajnostnega razvoja temelji na 
tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. K projektu 
se je priključilo že 40 lokalnih partnerjev, ki se širijo, 
dodatno razvijajo svojo dejavnost in krepijo medse-
bojno sodelovanje s pomočjo BIG BERRY projektov. 

V resortu je postavljenih le 7 luksuznih mobilnih hišic, 
ki gostom omogočajo popolno zasebnost. Vsaka ima 
tudi svojo masažno kad, v celotnem resortu pa je na 
voljo še igrišče za odbojko na mivki, otroško igrišče, 
zunanji fitnes, pokrit žar prostor, kanuji, kolesa in ve-
liko območje za sprostitev. Poleg uživanja v naravi 
pa BIG BERRY ponuja tudi najrazličnejše možnosti za 
team-buildinge in druge dogodke.

BIG BERRY znamka se je sicer razvila znotraj priznane-
ga slovenskega podjetja Hosekra, vendar je močno 
dejavna tudi globalno. Letos se je svetovni javnosti 
pokazala kot glavni partner pri zasnovi in izvedbi 
Slovenske hiše na Olimpijskih igrah v Južni Ko-
reji. Svoj mednarodni značaj pa bo v letošnjem letu 
podkrepila z odprtjem novih franšiz na Hrvaškem in 
v Avstriji. 

Razkošje 
svobode

Razvoj nove oblike luksuznega turizma v Beli Krajini

BIG BERRY Kolpa River Resort v Beli krajini že od leta 2016 
razvija posebno obliko lifestyle turizma, ki je nova v svetu, 
pod sloganom Luxury of Freedom (razkošje svobode). Je prvi 
slovenski luksuzni resort postavljen na 25.000 m2 veliko 
naravno območje, kjer se združita reki Kolpa in Lahinja. 

BIG BERRY MASTERMIND - za radovedne glave z 
odprtimi očmi
Pomemben del BIG BERRY-ja, so tudi projekti. Eden 
takih je tudi projekt BIG BERRY Mastermind, ki je v 
sezoni 2017 gostil kar 21 gostov. Projekt je nastal v 
sodelovanju s  podjetniki in drugimi ustvarjalnimi 
ljudmi z najrazličnejšimi izkušnjami, ki si želijo deliti 
svoje zgodbe v idiličnem in edinstvenem inkubator 
okolju z mlajšo generacijo. Skozi ta projekt se BIG 
BERRY tudi trudi, da bi na domačem tržišču spremenil 
turistično kulturo s tem, ko vabi Slovence, da uživajo 
tako pri delu, kot tudi v prostem času znotraj lastne 
države, ne le zunaj. 

BB Mastermind se bo nadaljeval še vsaj do oktobra 
2018 in vabi vse, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje 
ali so lačni uporabnega znanja, da to storijo na inova-
tiven, interaktiven in edinstven način.

BIG BERRY Chef - kulinarična izkušnja, ki si jo 
boste zapomnili
Tako kot prejšnji, se je tudi ta mednarodni pro-
jekt na reki Kolpi začel aprila 2017 in se nadaljuje 
tudi v letošnjem letu. Glavna ideja projekta je 

podpreti lokalna podjetja in promocijo desti-
nacije skozi nekaj, kar združuje vse ljudi - hrano.  
 
K projektu so vabljeni različni slovenski in medn-
arodno priznani kuharji, ki potem v resortu pripravijo 
edinstvene kreacije s pomočjo lokalnih sestavin in 
BIG BERRY partnerjev. Kuharji pa dobijo čudovito 
lokacijo, izkušnjo in popolno medijsko in digitalno 
podporo BB ekipe. Vse to pa ponuja pristno loka-
lno izkušnjo, ki si jo zaslužijo, tudi našim gostom. 

Vsi ti in še veliko ostalih projektov se na koncu 
združijo v BIG BERRY slogan - razkošje svobode - 
narava, avtentično okolje, razkošje in možnost za 
osebno in poslovno rast. 

BIG BERRY je edinstveni koncept, ki vas vabi, da ga 
spoznate. O
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