
                                                         

Čas za vas 2021.  
Brda. Vipavska dolina. Kras. 

Spoštovani, 
 
za nami je uspešna akcija »Čas za vas 2020«, v kateri smo se prvič v skupno promocijo povezale tri edinstvene 
regije, Brda, Nova Gorica in Vipavska dolina ter Kras z Brkini. Z enotno kampanijo in novo spletno stranjo 
www.brda-vipavskadolina-kras.si, na kateri smo združili ponudbo in izpostavili največje bisere kulturne dediščine, 
smo navdušili goste za obisk dežel rebule, zelena in terana, kar se je obrestovalo v povečanem številu nočitev in 
ogledov znamenitosti ter kroženju gostov med destinacijami. Hvala za Vaš dragocen prispevek k odličnim 
rezultatom! 
 
Pred vrati je poletje in na ponovno odprtje vrat čaka še 54% neizkoriščenih turističnih bonov. Zdaj je čas, da na 
veliko platno, ki je lani zasijalo v odtenkih rumene, zelene in rdeče barve, letos vrišemo nove zanimivosti. 
 
Rdečo nit naše prve turistične zgodbe smo spletli okrog znamenitosti in degustacije vin. Leto, v katerem Slovenija 
nosi lento Evropske gastrononomske regije, vabi k odkrivanju raznolikosti in žlahtnosti kulinaričnih okusov.  
K pisanju novega poglavja Čas za vas zato toplo vabimo tudi gostince.   
 
»ČAS ZA VAS« letos nekoliko drugače 
Zaokrožena ponudba prvinskih doživetij in pristnih okusov bo podprta s KARTICO ZVESTOBE: 
 

 PONUDNIKI NASTANITEV izročite kartico gostom, ki prenočijo vsaj 2X; 

 VINARJI obiskovalcem ob predložitvi kartice ponudite degustacijo vin »Čas za vas«, ki vsebuje poljubno 
število vzorcev lokalnih vin, med njimi posebej izpostavite rebulo, zelen in teran ali staro domačo sorto. 

 GOSTINCI gostom ponudite krožnik »Čas za vas«, sestavljen iz najmanj 3 lokalnih sezonskih sestavin. Ob 
postrežbi izpostavite lokalne dobavitelje sestavin in ponudite regijsko vino oziroma žganice. 

 SKRBNIKI ZNAMENITOSTI obiskovalce s kartico za zvestobo nagradite z 20% nižjo ceno vstopnine. 
 
Tehnične podrobnosti:  

 Kartica Čas za vas bo dvojezična (SLO in EN) ter opremljena s QR kodo in linkom na www.brda-
vipavskadolina-kras.si do specifikacije ponudbe, partnerjev, kontaktov, urnikov in zemljevida; 

 Kartica bo veljavna z vpisom imena nastanitve oz. žigom nastanitve; 

 Spletno stran www.brda-vipavskadolina-kras.si bomo nadgradili tudi z italijanskim prevodom;  
 Prodajna mesta vseh partnerjev bomo opremili z enotno grafično izpostavitvijo akcije, pri vinarjih bo dodan 

prostor za opis vsebine degustacije Čas za vas. 
 
Kako naprej? 
Vse obstoječe in nove partnerje vabimo, da se nam pridružite in najkasneje do 23. aprila 2021 pisno potrdite 
sodelovanje ter pošljete morebitno dopolnitev vsebine akcije na kontaktne podatke vaše krovne turistične 
organizacije. Po prejemu potrditve bodo sledila nadaljnja navodila.   
 
Z upanjem, da bomo »čas za naše goste« letos oblikovali v še večjem številu in vsak po svojih najboljših močeh 
prispevali k večji prepoznavnosti teritorija, vas lepo pozdravljamo! 
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