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Dobrodošli na Pristavi, 
v ni nar , kjer lepoto in blaginjo narave prist avi
delimo z vami! 

Na podeželju je sodelovanje zelo 
pomembno, zato smo se lastniki 
vseh 4 kmetij odločili, da 
združimo svojo ponudbo z 
jasnim ciljem:
da okusite in užijete
prist avono nar .

Turistična vas Pristava, je 
podeželska pravljična vas in 
prostočasni kompleks. Tu 
lahko prosto opazujete kme-
tijo ( ), sodelujete Pr´ Lampret
pri pridelavi prave kmečke 
hrane ( ), ki jo Pr´ Mežnar
lahko kasneje v okusnih obro-
kih seveda tudi zaužijete (Pr´ 
Okornu) ali pa obedujete v 
urejenem naravnem okolju 
z izjemnimi razgledi (Pr´ 
Tonijevih). Stremimo namreč 
k temu, da bi bila naša vas 
samooskrbna turistična vas. 

Na Pristavi nad Stično smo 
poleg izjemne lokacije pono-
sni tudi na dejstvo, da je v 
14. stoletju tu živela Virida 
Visconti, dobrotnica stiškega 
samostana. Njen grb je se-
stavni element znane avto-
mobilske znamke .Alfa Romeo

Na Pristavi so domačini zgradili
v 60. letih 20. stoletja Partizanski 
dom, v katerem je bilo gostišče 
poznano po domačem ocvrtem piščancu, 
ki je še vedno sinonim za pristavško kuhinjo.
 

Propadanje kmetij zaradi izseljevanja mladih družin 
v mesta je naše najmlajše družinske člane 
prikrajšalo za pristno spoznavanje narave in njenih 

lepot. Gotovo se sprašujete, kako svojemu malemu 
raziskovalcu približati naravo in življenje na kmetiji 
ter hkrati z njim prijetno preživeti vaš prosti čas. 
V pristni naravi, na Pristavi, otroci kmetijo spoznajo 
v celoti. Okusijo dobrote narave ter brezskrbno 

tekajo po travniku in gozdovih. Gozdna 
igrala čakajo nadobudneže, da jih 

preizkusijo, medtem pa vi lahko 
okušate domačo hrano – 

suhomesnate dobrote, pri-
stavški krompirjev kruh ali 
pristnega pristavškega pi-
ščanca. 
Posladkali se boste lahko s 
pehtranovo potico ali jabol-
čnim zavitkom. To je le manjši 
zalogaj dobrot, ki jih po-
nujamo. 
Vabljeni, da se o pestrosti 
ponudbe prepričate tudi 
sami. 
Za vas imamo pripravljeno 
parkirišče za avtodome ter 
piknik prostor. Lahko pa si 
odpočijete tudi pod zvezd-
natim nebom v šotoru. V 
ponudbi imamo tudi počit-
niško hišo Virida (2 apart-
maja) in Počitniško hišo 
Ernest Železni s tremi zvez-
dicami.
Popoldanska malica je naj-
bolj pristno zaužita, če si na 
našem travniku pogrnete 
odejo in obedujete med 
ptičjim žvrgolenjem. 
Vedno znova se bomo trudili 

za nove vsebine in nove 
storitve, naša temeljna vodila 

pri tem so drugačnost, edin-
stvenost in vrhunskost. Dovolite 

nam, da vam omogočimo brezskrbno 
druženje s svojimi najbližjimi v mirnem in tihem 
okolju.
Park je urejen tudi za  na prostem.poročna slavja
Obenem je primeren za nepogrešljivo ustvarjanje 
večnega spomina - .fotografiranje
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