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Staro mestno jedro Metlike
Mestni trg, Partizanski trg in Trg svobode, 8330 Metlika

Mesto pod Gorjanci, ob reki Kolpi je bilo zaradi svoje lege naseljeno že v

obdobju prazgodovine. Mestne pravice so bile Metliki podeljene leta 1365.

Mesto so zelo zaznamovali turški vpadi in obe svetovni vojni. Največji razcvet

je doživelo konec 19. stoletja, ko je bila tukaj ustanovljena prva požarna

bramba na Slovenskem, prva čitalnica na Dolenjskem in v Beli krajini, prva

hranilnica in posojilnica, metliška godba… Najstarejši in najatraktivnejši del

mesta je staro mestno jedro, ki leži na pomolu nad potokom Obrhom in

predstavlja nedrje zakladnice kulturne dediščine Bele krajine.
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Belokranjski muzej Metlika in metliški grad
Trg svobode 4, 8330 Metlika l 07 306 33 70

Stalna razstava Belokranjskega muzeja v metliškem gradu ima naslov

Življenje ljudi v Beli krajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja.
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Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča
Trg svobode 5, 8330 Metlika l 07 30 58 697

V starem metliškem mestnem jedru v neposredni bližini gradu stoji

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, ki s svojo bogato zbirko

prikazuje zgodovinsko dediščino gasilstva od začetkov do današnjih dni.
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Romarsko središče Tri fare
Rosalnice, 8330 Metlika l 031 501 173

Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah,

stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja.
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Galerija Kambič Metlika
Cesta bratstva in enotnosti 51, 8330 Metlika l 07 305 83 32

Belokranjski muzej je leta 2003 s hvaležnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo

prevzel donacijo žal takrat že pokojnega metliškega rojaka akademika prof. dr.

Vinka Kambiča. Zbirko nacionalnega pomena sestavljajo kulturnozgodovinski

predmeti in likovna dela različnih vrhunskih slovenskih umetnikov.
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Partizansko letališče na Otoku
Otok, 8332 Gradac

Partizansko letališče na Otoku, ki so ga zahodni zavezniki poimenovali

Picadilly hope, Sovjeti pa EK-B1, so leta 1944 osnovali in uredili partizani.

Zadnji let na partizansko letališče Otok je bil 28. aprila 1945. Leta 1984

pa so letalo DC-3 pripeljali na travnik blizu vasi Otok pri Metliki in ga postavili

kot muzejsko obeležje in kot spomin na upanje med hudimi stiskami druge

svetovne vojne.
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Zabavni šoli na Radovici
Bistra Buča l Radovica 32, 8330 Metlika l 040 147 798

Brihtna Glava l Radovica 23, 8330 Metlika l 031 366 378

Na Radovici, ki je oddaljena od Metlike le šest kilometrov, delujeta najzabavnejši

šoli v Sloveniji. V razredu, ki je opremljen po vzoru učilnic iz šestdesetih let

prejšnjega stoletja, vas učitelj seznani z Belo krajino na duhovit in zabaven način.

V petinštiridesetih minutah, kolikor traja učna ura in med katero kdaj pa kdaj

zapoje tudi palica, podoživite, kako ste šolske klopi gulili včasih, mladi pa

spoznajte, kako je bilo nekdaj obiskovati »učilno zidano«.
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Soseska zidanica Drašiči
Drašiči, 8330 Metlika l 041 753 017

Soseska Drašiči je poseben način povezovanja vaščanov v vaški skupnosti

ali srenji. Je oblika vaške samouprave, ki temelji na skupnem ekonomskem

interesu kmečkih gospodarjev. V zidanici, ki je zbirni prostor vaške skupnosti,

so hranili med člani soseske nabrano vino, to pa so nato posojali vaščanom in

ga tudi prodajali. Vinski dolg so zarezovali na rovaše, kasneje pa zapisovali v

dolžniške knjige.
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Vinska klet KZ Metlika
Cesta bratstva in enotnosti 68, 8330 Metlika l 07 363 70 37

Mogočna, pod zemljo zgrajena 108 metrov dolga klet prav posebnega

tunelskega tipa vabi v svoje prostore vse ljubitelje pristnega žlahtnega

belokranjskega vina. Z letno proizvodnjo okoli 750.000 litrov vina zadružna

vinska klet pokriva celotno vinogradniško področje vinorodnega okoliša Bele

krajine.
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Vinska klet Prus
Krmačina 6, 8330 Metlika l 041 690 112

Vinska klet Prus s Krmačine pri Metliki izžareva vedrino prijetnega

življenjskega utripa. Tri generacije pod eno streho simbolizirajo vinogradniško

tradicijo družine. Klet je znana predvsem po predikatnih vinih, za katera so

prejeli številne zlate, velike zlate medalje in šampionska odličja na vinskih

ocenjevanjih doma in na mednarodnih ocenjevanjih v tujini
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Hiša vina Pečarič
Čurile 7, 8330 Metlika l 041 217 950

V urejenem prostoru za največ 60 oseb vas vpeljejo v njihovo vinsko

zgodbo. Z izbranimi besedami in pesmimi vam predstavijo njihova vina,

po želji pa pripravijo še prigrizek z domačimi suhimi mesninami,

domačim sirom in pogačo.
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Vinska klet Šuklje
Trnovec 24, 8330 Metlika l 040 709 907

Bela krajina je znana po odlični kulinariki, zato vam v Vinski kleti Šuklje

ob vrhunskem vinu postrežejo z izbrano hrano. Gostom ponujajo le najboljše,

kar pridelajo na kmetiji. Torej, pogostili vas bodo z domačimi mesninami,

gobami iz bližnjega gozda, zelenjavo iz maminega vrta.
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Svobodno belokranjsko ozemlje
SBO je samovoljno razglasil znani Belokranjec Toni Gašperič. Ko se pričnete z

gorskega prelaza Vahta na Gorjancih spuščati proti Kolpi, ste prispeli na

Svobodno belokranjsko ozemlje, Unijo vinorodnih dežel.

Gostilna Badovinac

Jugorje 5, 8331 Suhor l 031 369 755

Že na Jugorju vas bo pred gostilno Petra Badovinca, malo za šalo, malo zares, ustavil carinik ter vas

povprašali po pasoših in vinojetah, obveznih dokumentih potrebnih za vstop v deželico belih brez, metliške

črnine ter odojkov in janjcev z ražnja. Postregli vam bodo s karampapulijem, tekočo vizo, za spomin pa si

boste lahko kupili protokolarno vino metliček.

Gostišče Veselič

Podzemelj 17, 8332 Gradac l 07 363 72 33

Pasošu se je pridružilo tudi tapravo vozniško dovoljenje Svobodnega belokranjskega ozemlja. Omislite si ga

lahko v Gostišču Veselič v Podzemlju. Vanj vam bodo ob vsakem obisku vpisali »prekrške«, evre, ki ste jih

porabili za pijačo in jedačo, zneske na koncu sešteli ter vam odobrili popust pri njihovih gostinskih uslugah.

Oljarna Pečarič

Drašiči 33, 8330 Metlika l 07 305 80 93

SBO je odprlo tudi Kliniko za navajanje na odvisnost od olj. Lepa, nova stavba stoji v središču Drašič in

deluje pod okriljem oljarne Martina Pečariča. Več kot petindvajset olj vam bosta ponudili v nakup višji

medicinski sestri Mandljeva in Lešnikova pod strokovnim vodstvom docenta doktorja Martina Orehoviča.

Klet Semiške penine

Metliška cesta 12, 8333 Semič l 041 655 509

SBO je v Semiču ustanovilo tudi Ministrstvo za penjenje, kjer se lahko po mili volji penite čez vse in

vsakogar. Brez slabe vesti ali kakršnekoli kazni. Sedež Ministrstva za penjenje je v kleti pridelovalca penin

Ivana Simoniča.
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