
DIZAJNERSKI HOTEL S POGLEDOM 
NA MORJE IN DUBROVNIK

V Dubrovniku smo bili nastanjeni v 
prekrasnem 5-zvezdičnem hotelu 
prestižne turške hotelske verige Rixos 
Premium. Nekdanji hotel Libertas se je 
po popolni prenovi v luksuzni izved-
bi in pod novim imenom odprl sredi 
leta 2020. Nahaja se na eni najbolj-
ših lokacij v bližini starega mestnega 
jedra, od katerega je oddaljen vse-
ga skupaj 10 minut hoje. Dizajnersko 
opremljene sobe, apartmaji in pred-
sedniški apartma – vsega skupaj 310 
nastanitvenih enot – je v pomirjajočih 
barvah in imajo odličen razgled na 
zaliv s kristalno modrim Jadranskim 
morjem ter velike balkone oz. terase 
z ležalniki.

Na povabilo Vlada Šestana, urednika portala Travel-Advisor.eu in 
Hotela Rixos Premium Dubrovnik, smo turistični novinarji obiskali 
dva južno dalmatinska bisera – mesto Dubrovnik in otok Pelješac. 
Ker so v zimskih mesecih temperature in vreme na jugu Dalmacije 
precej prijaznejše kot pri nas, smo lahko uživali v miru, brez množice 
turistov ob ogledih znamenitosti, ugodnejših cenah hotelskih sob 
ter v odličnih vinih in morskih dobrotah.

DUBROVNIK IN PELJEŠAC, 
ZANIMIVA TUDI POZIMI
   Peter Irman

Hotel Rixos Premium Dubrovnik se nahaja le streljaj od slikovitega starega mestnega jedra.

Glavni chef Özgür Dönertas in direktor hotela Rixos Premium Dubrovnik Ayhan Basci.

Penzionska samopostrežna restavracija je 
bogato založena tudi s sladicami (v sredini 
čokoladna skulptura).

Hotel se ponaša tudi z japonsko »show 
cooking« restavracijo Umi Teppanyaki. 

Hotel ima zasebno plažo z več tera-
sami za sončenje, imeniten spa wel-
lness center v dveh nadstropjih, več 
notranjih vročih kopeli, ogrevan zu-
nanji in notranji bazen, več barov in 
3 vrhunske restavracije. Mednarodna 
ekipa kuharjev in natakarjev skrbi za 
dobro počutje gostov. Preizkusili smo 
samopostrežno polpenzionsko po-
nudbo v restavraciji Turquoise, ki nudi 
tako okuse mediteranske in dalma-
tinske kot mednarodne kuhinje. Po-
nudba z velikim izborom sveže prip-
ravljenih jedi ter umetelno izdelanih 
sladic na ravni francoskih slaščičarn 
je bila vrhunska. 

Ljubitelji morskih dobrot lahko uživa-
jo v ribji restavraciji Libertas, poseb-
nost pa je japonska restavracija Umi 
Teppanyaki. Gre za show restavracijo, 
v kateri teppanyaki licencirani kuharji 
pred vami pripravljajo japonske jedi z 
žara, suši in ostale specialitete, ki so 
fuzija azijskih in jadranskih sestavin 
ter okusov. 
Vsak korak po obzidju starega 
mestnega jedra Dubrovnika je pre-
žet z zgodovino. Stražni stolpi, obzid-
je, line in topovi pričajo, kako je bilo 
glavno mesto Dubrovniške republi-
ke zaščiteno pred vdori napadal-
cev z morja. Obvezen je sprehod po 
Stradunu, glavni in najbolj znani ulici 
mesta, kjer so tudi najboljši lokali z 
odlično kavo. Poizkusite lahko tipič-
no dubrovniško sladico rožato, ki je 
nekakšen creme brulee, in si ogleda-
te samostan z najstarejšo lekarno… V 
Dubrovniku res nikoli ni dolgčas!
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Višina slikovitega Pelješkega mostu je 55 m, zato pod njim 
lahko plujejo tudi križarke, v dolžino pa meri 2,4 kilometra.

Kamenice iz malostonskega zaliva so 
med ljubitelji ostrig zelo cenjene.

Damir in Marijana Deak iz vinske kleti Deak stavita 
na avtohtoni sorti pošip in plavac mali. 

Svetan Pejić, simpatični direktor in lastnik solanskih solin ter hotela z 
restavracijo Vila Koruna v Malem Stonu.

NA PELJEŠCU STONSKE SOLINE 
IN ZNAMENITE KAMENICE

Ob povratku iz Dubrovnika v Slovenijo smo se ustavili v Stonu na 
polotoku Pelješac in si ogledali najstarejše soline v Evropi, uradno 
imenovane Solana Ston. Obratujejo že od leta 1333, torej skoraj štiri 
tisočletja, največji razcvet pa so doživele v času Dubrovniške repu-
blike. Skozi čas je Ston postal dubrovniško gospodarsko središče 
pridelave soli. Bližnji Mali Ston, ki je s Stonom povezan z obzidjem, 
pa pristanišče, iz katerega so sol razvažali na različne konce sveta. 
Danes v manjšem muzeju lahko kupite tudi njihov solni cvet in osta-
le naravno pridelane soli. Direktor Solane Ston je simpatični Svetan 
Pejić, ki pozna veliko anekdot o zgodovini Stona in je obenem tudi 
lastnik manjšega butičnega hotela z restavracijo Vila Koruna v Ma-
lem Stonu.
Restavracija Vila Koruna je znana po morskih dobrotah in se nahaja 
v lepem zalivu ob gojišču svetovno znanih školjk kamenic - ostrig, 
ki so res vrhunske zaradi izredno čistega morja okoli Pelješca. Med 
drugim so nam postregli juho iz kamenic, jastoga, hobotnico v solati, 
črno rižoto, ocvrte kamenice in morskega lista.

Malo za novim, 2400 metrov dolgim Pelješkim mostom, ki so ga so-
sedi po rekordno kratkem času gradnje odprli pred lansko poletno 
sezono in je poenostavil pot do Dubrovnika, smo se ustavili še v ri-
biški vasici Komarna pri vinarstvu Deak. Med drugim smo pokusili 
odličen pošip »Čača moj« letnika 2021, ki je na mednarodnem oce-
njevanju Mundus Vini 2022 prejel zlato priznanje. Pošip je avtohtona 
hrvaška sorta belega grozdja, ki izhaja z otoka Korčula.

Lorem ipsum
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