
 

FOREST GLAMPING RESORT BLAGUŠ 

       

Charming Slovenia pod svoje okrilje združuje unikatne namestitve, ki so umeščene v neokrnjeno 
naravo. Naši resorti se nahajajo v tistih delih Slovenije, ki še niso masovno obljudeni in gostu 
omogočajo avtentično doživetje. Kot poslovnež tudi sam mnogo časa preživim na poti; kadar pa 
se z družino odpravimo na dopust, si želimo odmik od hitrega vsakdanjika. To je bilo vodilo pri 
črtanju smernic znamke in tudi razlog, da naši turistični produkti niso namenjeni množicam, ampak 
tistemu gostu, ki ceni odmik v naravo in si želi napolniti baterije. Nekaj let nazaj sva s partnerjem 
Mariom Herzogom pričela snovati načrte, kako izjemni lokaciji dodati tudi turistično ponudbo, ki 
bo širila glas o Blaguškem jezeru izven meja Slovenije. Tako 19. junija že sprejemamo prve goste, 
ki bodo v Forest glamping resortu preživljali svoj oddih pod drevesnimi krošnjami. Goste 
pričakujemo z dvema različnima tipoma namestitve – leseno-steklenimi hišicami in lesenimi 
dvokapnicami. Poleg unikatne namestitve, kjer smo uporabili naravne materiale iz lokalnega okolja 
in lokalne izvajalce, v ponudbo vključujemo tudi lokalne ponudnike turističnih doživetij in društva 
ter pridelovalce hrane in pijače. Tako lahko gostu doživimo celostno doživetje, zaradi katerega se 
vrača – počitnice, ki mu ostanejo v spominu in o njih še dolgo pripoveduje. Pretekle sezone v 
Herbal glamping resortu na Ljubnem ob Savinji so pomembno vplivale na nadaljni razvoj novih 
produktov in so  nas naučile veliko. Predvsem,  kako pristopati k novi unikatni inštalaciji, tako z 
vidika oblikovanja in na koncu koncev same  ekonomike, ki pije vodo na dolgi rok.   Verjamemo, 
da naša ponudba izstopa, je privlačna in da vsi trendi v turizmu nakazujejo, da kreiramo doživetja 
v pravi smeri. V času po koroni ljudje toliko bolj cenijo pobeg  v naravo, socialno distanco. Naši 
glamping resorti so zasnovati tako, da gost (naj bo to družina ali nas obiščejo v paru) preživi večino 
časa zunaj. Takšno dopustovanje bomo vpeljali tudi ob Blaguško jezero. Vzpodbujali bomo goste, 
da raziskujejo občino – naravne in kulturne znamenitosti, se spoznavajo z lokalno kulinariko in 
raziskujejo tradicijo regije. V preteklih mesecih smo spoznali gostoljubje lokalnega prebivalstva in 
ne dvomimo, da ga bodo začutili tudi gostje Forest glamping resorta. Tako skupaj soustvarjamo 
zgodbo, ki jo bodo obiskovalci ponesli v bližnje in daljne kotičke sveta.  
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