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Oglasna priloga

p očitnice

Kjer gostje daleč od doma najdejo dom

V želji po novih izkušnjah se je Andreja

Gumilar pri svojih 20 letih v Veliki Britani-

ji preizkusila kot varuška, zatem je lepote

širnega sveta odkrivala skupaj z možem

Vladimirjem, magistrom gradbeništ va .

Pogosto se mu je pridružila na služb enih

obveznostih v tujini, tudi potem, ko se ji-

ma je rodil sin Janej. »Vse od njegovega

sedmega meseca starosti pa do njegove-

ga šestega leta smo skupaj po dolgem in

počez raziskali Slovenijo, vandrali po

Evropi, bili v Združenih državah Amerike

in Kanadi, si ogledali srednjo Evropo, se

nau žili lepot Španije, Grčije, Italije in Por-

tugalske, spoznali znamenitosti Skandina-

vije in nekdanje Jugoslavije. To je bilo res

kar precej turbulentno obdobje. Sin je pri

svojih štirih letih potoval že s 30 letali, pri

petih letih je govoril angleško,« se spomi-

nja sogovornica, po rodu Štajerka. Potem

ko sta si z možem najprej ustvarila dom v

ljubljanskih Jaršah, družinica danes že

šest let uživa v novi prostorni hiši v Va-

šah pri Medvodah. V njihovem domu, v

katerem zadnja tri leta in pol štiri nasta-

nitvene enote oddajata gostom z vsega

sveta, je vselej živa hno.

Vselej gostoljubno in domače

Tako Gumilarjeve kot njihove goste »varu-

je« hišni škrat Domovoj, ki je v slovanski

mitologiji zaščitnik domačega ognjišča. Po

njem so apartmaji in sobe dobili ime, da je

v njih udobno in prijetno, pa zgovorno pri-

čajo tako visoka ocena na spletnem porta-

lu booking.com kot številne pohvale gos-

tov ter ugledno priznanje. Gospodarja hiše

sta ga prejela že po letu in pol svoje dejav-

nosti, Turistična zveza Medvode je namreč

leta 2017, v okviru tekmovanja na področju

turizma, varovanja in urejanja okolja, so-

bam in apartmajem Domovoj podelila

priznanje za najlepše urejen prenočitveni

objekt .

Zaradi svojih dragocenih izkušenj s po-

tovanj po vsem svetu, danes na svoje go-

ste Andreja in Vladimir gledata s srcem.

Pravita, da smo ljudje med seboj različni.

Nizozemci so, zaupata, zelo sproščeni, vse

dopoldne bi se pogovarjali, zelo se znajo

odpreti. Belgijce opišeta kot izredno prila-

godljive in družabne. Tudi Italijani so po

njunih besedah zelo družabni, zelo jim je

všeč, če jih obdarijo s kakšnim majhnim

darilcem. Madžari radi poleti v Domovoju

ostajajo po ves teden, saj obožujejo hribe

in lepo naravo. Zakoncema Gumilar vsak

večer navdušeno pripovedujejo, kaj vse

so videli, doživeli in jedli. Izraelci, priznata

sogovornika, so včasih izredno zahtevni

gostje, malce vzvišeni in pogosto želijo

zelo hitre rešit ve.

Zanimanje za skrite bisere

»Majhne pozornosti ljudem zelo veliko

pomenijo, zato jih včasih rada razveselim

denimo s čokolado z ovitkom, na katerem

je zemljevid Slovenije. Vsem pa je zagoto-

vo najbolj všeč, če jih z možem nagovori-

va v njihovem jeziku. Trudiva se, da prav

vse goste lepo sprejmeva, jim predava

ključne informacije za udobno bivanje in

p oskušava biti pri tem kar se da nevsiljiva

in profesionalna. Trudiva se ustreči njiho-

vim željam in si želiva, da se imajo pri nas

resnično lepo,« razloži Gumilarjeva.

Tako je bilo tudi v času nedavnih no-

voletnih praznikov, ko sta Gumilarjeva

gostila mlade Italijane. Pozimi ima druži-

nica običajno nekoliko več prostih tre-

nutkov zase, medtem ko je njihov dom

poleti vselej poln turistov. »Večina gos-

tov nas najde s pomočjo spleta, njihovi

motivi za bivanje pa so zelo različni.

Športniki se pri nas radi mudijo zaradi

športne dvorane Medvode, ki je ena naj-

priljubljenejših in najcenejših v Sloveniji.

Pri nas včasih bivajo tudi delavci iz tuji-

ne, ki so v bližini našega kraja na izpo-

polnjevanju v katerem od podjetij, med-

tem ko poleti gostimo največ družin, ki

si želijo aktivnega oddiha na podeželju .

V neposredni bližini si lahko omislijo

p oho dniške izzive, kolesarske ture, kopa-

nje v Sori, veslanje na Zbiljskem jezeru,

kulinarične užitke,« razloži sogovornica.

Pravi, da tujcev še zdaleč ne zanimajo

zgolj Bled, Piran in Ljubljana, ampak tudi

bolj skriti biseri. Veliko povpraševanja je

po njenih tridnevnih aranžmajih, podalj-

šanih sprostitvenih vikendih za upoko-

jence in štiričlanske družine, kar še po-

sebno cenijo gostje iz Nemčije. Slednje

zelo rada razveseli s sladko dobrodošl i co,

mini orehovimi potičkami.

»Gostom po želji organiziramo izlete po

vsej Sloveniji, pa tudi vse do Avstrije, Ita-

lije in Hrvaške. Mlade družinice rade pri-

dejo k nam na umirjena praznovanja ka-

terega izmed rojstnih dni. Lani smo gosti-

li mlado nemško družinico z dvojčkoma.

Neverjetno, kako zelo so uživali! Dvanajst

dni so vsak dan pohajkovali od jutra do

večera in odkrivali lepote Slovenije. Šli so

vse do Prekmurja in morja,» pove sogo-

vornica .

Potem ko sta zakonca

Gumilar v preteklosti izkusila

lepote številnih znamenitosti

n ašega planeta, so danes

vrata njunega doma na

široko odprta obiskovalcem

z vsega sveta. Zaradi svojih

p op otniških izkušenj nanje

gledata s srcem, njuni

apartmaji in sobe Domovoj

pa daleč naokoli slovijo po

pristnem gostoljubju, udobju

in čistoči.

...................................................................

T Tina Jereb

...................................................................

Gumilarjeva svojim gostom vselej priskočita na pomoč z nasveti pri spoznavanju

Slovenije. F osebni arhiv

V gostoljubnem domu so se do sedaj mudili turisti iz 37 različnih držav, tudi iz Japonske, Koreje, Kitajske, Peruja,

Zd ru ženih držav Amerike in Argentine. F Tina Jereb

Hišni škrat Domovoj F Tina Jereb

Re l a ks a c i j s ka

d e l av n i ca

Včasih skupna druženja pozno v noč

Gumilarjeva sta do sedaj v svojem domu

gostila turiste iz 37 različnih držav, tudi iz

Japonske, Koreje, Kitajske, Peruja, Združe-

nih držav Amerike in Argentine.

»Veseli me, da so bili navdušeni nad na-

šimi zajtrki, ki jih pripravljam sama. Glede

sestavin se čedalje več povezujem z raz-

nimi lokalnimi ponudniki, pri katerih na-

kupujem domače dobrote. Vselej pa se

prilagajam željam gostov. Neka gospa iz

Če ške me je po vrnitvi v domovino prosi-

la, ali ji lahko pošljem kavo, ki jo je tako

rada pila pri nas doma. Seveda sem ji z

veseljem ustregla, pa tudi Brazilki, ki smo

ji preko spleta poslali video kuhanja kave

v džezvi,« se spominja Gumilarjeva. V

spominu ji bo zagotovo ostal tudi gost iz

Rusije, ki se je v Domovoju mudil dalj ča-

sa pred dvema letoma. Bil je popotnik in

pisatelj. V sobi s čudovitim razgledom na

Ka m n i ško-Savinjske Alpe, kjer je preži-

vljal dneve od jutra do večera, si je uredil

budistični oltarček in pisal knjigo. Bil je

izredno nezahteven gost, želel je le svoj

mir, celo za zajtrk je vsak dan zaužil zgolj

kruh, maslo, med in črno kavo.

»Res sem bila počaščena, ko mi je ob

odhodu domov zaupal, da je pri nas našel

obilo navdiha za pisanje. Zanimiva je bila

tudi osemčlanska družina iz Združenih

arabskih emiratov. Z Vladimirjem sva ugi-

bala, koliko žena ima gospod, potem pa

nama je čez nekaj dni ob druženju zaupal,

da ima zgolj eno. Preostale ženske, prav

tako oblečene v burke, so bile namreč

njegove hčere,« se spominja sogovornica.

Svoje goste rada razvaja s posebnim doži-

vetjem na terasi, kopanjem in namaka-

njem v vroči kadi iz macesnovega lesa za

štiri osebe, v kateri se voda segreje do 40

stopinj Celzija. V njej lahko uživajo tako

poleti kot pozimi, zraven opazujejo zvez-

de ter uživajo v prigrizkih in pijači po

želji. Za sproščanje v hiši poskrbijo tudi

savna, masažna kabina za prhanje, ma-

sa žni stol ter po novem tudi relaksacijske

in ustvarjalno-meditativne delavnice, ki

jih bo Andreja Gumilar v družbi priznanih

slovenskih terapevtov v Domovoju orga-

nizirala kot popestritev zunaj glavne tu-

ristične sezone. ×

Med 31. januarjem in 2. februar-

jem bo v prostorih Domovoja po-

tekala tridnevna relaksacijska de-

lavnica, na katero ste vabljeni lju-

bitelji navzočnosti angelskih sfer

in zvočne alkimije.

Prebudite svoje telo

z vodnimi vadbami

Z masažo do

razstrupljanja telesa

Začetek leta je tudi čas sprostitve, umi-

ritve, čiščenja telesa in duha. Tega se

zavedajo predvsem tuji gostje, ki te dni

prevladujejo v Rimskih termah. Večina

se jih poleg klasičnih storitev term

odloča tudi za posebne, razstrupljeval-

ne masaže. »Te masaže so še posebej

dobro došle v poprazničnem času ali po

napornem obdobju v službi ali zaseb-

no. Detox masaža namreč osvobodi te-

lo odvečnih strupov. Z njo se v telesu

stimulirata krvni in limfni obtok. Tako z

zadostno prekrvavljenostjo telesa pos-

krbijo, da vsaka celica dobi dovolj kisi-

ka, hranilnih snovi in vode,« pravi Saša

Omahna, vodja velnesa v Rimskih ter-

mah, in doda, da v velnes centru Ama-

lija izvajajo vrsto razstrupljevalnih ma-

sa ž in tretmajev, med drugim masažo s

soljo in eteričnim oljem. Za učinkovito

razstrupljanje v programe vključujejo

tudi limfno drenažo. ×

...................................................................

Pripravili Tina Jereb in

Andreja Podlogar

na kratko

Celje, prestolnica kmetijske

in gozdarske mehanizacije

Danes vrata že drugič odpira največji

strokovni sejem kmetijske in gozdarske

mehanizacije v Sloveniji. Sejem Agrite-

ch bo letos na Celjskem sejmu vse do

nedelje že drugič nudil izobraževanja in

nove investicije. Poleg bogatega raz-

stavnega programa in izobraževanj bo-

do potekale še druge aktivnosti. Vse

dni bo na zunanjih površinah na voljo

testiranje traktorjev -- potencialni kup-

ci bodo lahko sami preizkusili, ali so

traktorji prava naložba. V četrtek bodo

potekali informativni dnevi, kjer bodo

predstavniki slovenskih šol mladim

predstavili programe v kmetijski in goz-

darski panogi. Sejemski petek bo na-

menjen govoru o temi »Trajnostna in

konkurenčna kmetijska proizvodnja v

spremenjenih podnebnih razmerah«,

sobota pa temi »Velike zveri v sloven-

skih gozdovih« in okrogli mizi »Komu

resnično pripadajo slovenski gozdovi?«.

...................................................................

Animatorji v Termah 3000 – M o rav s ke

Toplice vsake tri mesece pripravijo dru-

ge vodene vadbe v vodi, ki bodo prebu-

dile vaše telo in poživile vašega duha.

Do konca marca v njihovih bazenih pod

vodstvom vaditeljev lahko izvajate

Aqua – Vital za gibljivost in dinamično-

st telesa, Aqua – Detox, ki združuje ele-

mente joge in pilatesa, Aqua – Wal k i n g

za lepe in čvrste noge, Aqua – Flow za

sprostitev, Aqua – Core za stabilizacijo

hrbtenice, Aqua – Balance za aktivacijo

mišic vsega telesa in Aqua – Gym za za-

bavo v vodi.

...................................................................

Pravi, da tujcev še zdaleč ne

zanimajo zgolj Bled, Piran

in Ljubljana, ampak tudi

bolj skriti biseri.


