
Grad Strmol
DOGODKI IN SREČANJAS



Grad 
neštetih zgodb

• Leži na obronkih Dvorjanskega hriba v neposredni bližini Cerkelj na Gorenjskem ter je le 
nekaj kilometrov oddaljen od Letališča Jožeta Pučnika in gorenjske avtoceste.

• Spada med najstarejše in najbolj ohranjene gradove na Slovenskem. Njegovi začetki 
segajo v daljne 13. stoletje.

• Je eden izmed le dveh slovenskih gradov z ohranjeno originalno opremo iz predvojnega 
obdobja.

• Je kulturni spomenik državnega pomena.

• Leta 2018 je prejel prestižno nagrado »Unique Castle of the Year« oz. Unikatni grad leta.

• Z avtentično opremljenimi nastanitvenimi enotami nastopa kot štirizvezdični hotel.

• V pristavi Gradu Strmol pod grajskim gričem vas pričakuje prijetno urejena Kavarna Str-
mol.

Izviren ambient, prežet z zgodbo zadnjih zasebnih lastnikov gradu, se danes 
ponuja kot edinstvena lokacija za izvedbo manjših poslovnih in osebnih srečanj.

Ko za vaš dogodek potrebujete lokacijo, ki je umaknjena od mestnega vrveža, a 
hkrati tako zelo lahko dostopna, izberete posestvo Strmol.

S



Srečanja
PROSTORIS



S • RDEČI SALON

Svetel prostor v pritličju gradu s panoramsko steno in pogledom na zgornjo grajsko teraso. 
V salonu je velika skupna ovalna miza, ki je odlična delovna površina za razgovore, strate-
ške in druge kolegije, delovne skupine ipd. Ob salonu je manjša kamnita terasa, na kateri 
lahko ob lepem vremenu v odmoru pripravimo pogostitev.

• ZLATI SALON

Največji in najrazkošnejši salon se nahaja v najvišjem nadstropju osrednjega grajskega 
stolpa. Salon je primeren za organizacijo krajših dogodkov, kot so stoječi sprejemi, novi-
narske konference, predstavitve novih izdelkov ipd. Ob salonu je manjši, Radov salon, kjer 
lahko izpeljete krajši razgovor za največ štiri osebe.

• HRIBARJEVA DVORANA

V nadstropju pristave pod grajskim gričem najdete največjo strmolsko dvorano – Hribarje-
vo dvorano. Opremljena je s stropnim projektorjem in projekcijskim platnom, primerna pa 
je zlasti za izvedbo seminarjev, izobraževanj, delavnic in različnih predstavitev.

Posestvo Strmol je VARNA lokacija!

Njegova butičnost v določenem terminu omogoča izvedbo zgolj enega srečan-
ja, ob čemer seveda upoštevamo tudi vse ukrepe za ohranjanje zdravja naših 
gostov in osebja. Zagotavljamo medosebno razdaljo 1,5 m, redno čistimo in 
zračimo prostore, na voljo so razkužila.

SREČANJA
Prostori
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Prostori
SREČANJA

PROSTOR POVRŠINA
V M2

NADSTROPJE PRAVOKOTNA POSTAVITEV KINO POSTAVITEV
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*PRILAGOJENA KAPACITETA: na razdaljo  1,5 m med udeleženci



SCenik
TEHNIČNA OPREMA IN STORITVE

OZVOČENJE

AVDIO TEHNIKA

TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMATIKA

STORITVE

OSTALO

Prenosno (vključena 2 brezžična mikrofona, govornica z mikrofonom in 1 brezžični mikrofon)

Distribucijski sistem za novinarje (7 / 12 priklopov)

Prenosni računalnik

Prisotnost tehnika na dogodku na uro
Namizni mikrofon 
Preurejanje prostora med dogodkom – samo stoli / stoli in mize 
Izdelava imenskega, namiznega napisa
Izdelava stroškovnika

Dodatni flip chart

300 €

70 €/100 €

80 €

25 € 
10 €

70 €/50 €
2 € 

15 €

30 €

V ceno uporabe vsakega posameznega prostora so vključeni priprava dogovorjene postavitve, pre-
nosni projektor in prenosno projekcijsko platno, 1 flip chart, električni podaljški za udeležence, dostop 
do interneta in osnovna cvetlična dekoracija.

Ostalo tehnično opremo, dodatne storitve in posebne cvetlične aranžmaje zaračunamo dodatno.
Namestitev vse spodaj navedene opreme ni možna v vseh prostorih.



SCenik

Za vas in vaše goste v prostoru srečanja ali predprostoru 
pripravimo različne napitke in prigrizke.

KAVA                                              2 €–3,2 €

ČAJ Z DODATKOM                                                1,8 €–2,2 €

VODA 0,25 l                                              2 €

RADENSKA 0,25 l                                             2 €

SOK 0,2 l                                       2,8 €

SVEŽE SADJE (kg)                                 11 €

DOMAČI KEKSI (kg)                               16 €

DOMAČI ČOKOLADNI PRALINEJI (kos)                       1 €

ROGLJIČKI, SLADKO KVAŠENO PECIVO (kos)                    0,5  €

MINI SLADICE V KOZARČKU (kos)                                        1,8 €

BAGETKE Z RAZLIČNIMI NADEVI (porcija 2 kos)                1,6 €

Na vašo prošnjo vam pošljemo našo razširjeno ponudbo prigrizkov.

RAZVAJANJE MED SREČANJEM



V času trajanja dogodka za vas pripravimo kosilo, večerjo:

• v glavni grajski jedilnici postrežemo do 16 oseb 
(prilagojena kapaciteta je 8 oseb),

• v Viteški dvorani postrežemo do 26 oseb 
(prilagojena kapaciteta je 12 oseb),

• do 50 oseb za stoječi sprejem 
(prilagojena kapaciteta je 20 oseb).

Cene menijev za delovno kosilo s tremi ali več hodi se 
gibljejo od 40 € na osebo naprej.

Postrežemo vam lahko tudi bogatejši ali svečani meni. 
Cene tovrstnih menijev se gibljejo od 55 € na osebo naprej.

Pogostitve v grajskem slogu z veliko skrbnostjo pripravl-
ja skupina kuharskih mojstrov z Brda pri Kranju, gostom 
pa postreže zasedba izkušenih protokolarnih natakarjev.

Pijača ni vključena v navedene cene menijev.
               

Kulinarika
KOSILO ALI VEČERJA



SNastanitev
GRAD STRMOL**** IN ŠVICARIJA STRMOL



SNastanitev
GRAD STRMOL, ŠVICARIJA STRMOL

V gradu za nastanitev ponujamo 7 sob, deloma še vedno opre-
mljenih z avtentičnim pohištvom iz obdobja pred 2. svetovno 
vojno. Razkošne in udobne ter z novimi kopalnicami zadovoljijo 
še tako zahtevne goste.
Cene za nočitev z zajtrkom se gibljejo od 125 € naprej.

V strmolski švicariji, nad Kavarno Strmol, od letošnjega leta 
za nastanitev ponujamo 3 nove apartmaje. Vsi so opremljeni 
s kuhinjsko nišo oziroma kuhinjo, spalno-bivalnim prostorom in 
kopalnico.

Cene za bivanje brez zajtrka se gibljejo od 55 € za apartma. 
Možno je dodatno naročilo zajtrka.

Dodatno se plačata še turistična taksa (2 € na osebo na noč) in 
prijavnina (1 € na osebo).



SDodatna ponudba
POSESTVO STRMOL

VODENA VINSKA DEGUSTACIJA KOFETKANJE NA GRADU STRMOL PIKNIK KOŠARICAVODEN OGLED GRADU

Nekdanja vinska klet in Viteška dvorana 
s svojim ambientom kar kličeta po or-
ganizaciji vinske degustacije.

Spoznavanje vrhunskih slovenskih 
vin pod vodstvom naših sommelierjev 
združimo s spoznavanjem kulinarike 
posameznih slovenskih pokrajin.

Vaše goste popeljemo na krajši voden 
ogled gradu, kjer bodo spoznali ar-
hitekturo, zanimivo življenje preteklih 
lastnikov in njihove zgodbe, hkrati pa 
bili priča bogati opremljenosti grajskih 
prostorov.

Ste vedeli, da je Rado Hribar leta 1937 kupil 
slavno Kofetarico slikarke Ivane Kobilca in 
da kopija te slike od leta 2020 krasi naš 
Klavirski salon? Vabimo vas, da spoznate 
njeno zgodbo in v njeni družbi doživite 
klasično »čajanko« – s kavo, postreženo v 
unikatnem grajskem porcelanu.

Skodelica Kofetarica, replika originala s 
slike, je del našega prodajnega programa 
in je lahko lepo darilo za udeležence vaše-
ga dogodka na Strmolu.

Načrtujte del programa vašega dogod-
ka zunaj, na negovanem grajskem pos-
estvu. Spoznajte okolico gradu, orga-
nizirajte lov za zakladom, na koncu pa 
odprite košarice, v katerih bomo prip-
ravili izbrane domače delikatese. 

Ob piknik košaricah pripravimo tudi ode-
jice, ki jih razgrnete v izbranem kotičku 
našega parka.



SDodatna ponudba
POSESTVO STRMOL

KAVARNA STRMOL POSESTVO BRDO

V nekdanji pristavi pod grajskim gričem je danes urejen prijeten prostor za družen-
ja. Kavarno odlikujejo ličen ambient s fotografijami zadnjih zasebnih lastnikov Gradu 
Strmol, prostorna terasa ter izbrana ponudba pijač in domačih sladic.

Kavarna je odprta vse dni v tednu. Je priljubljen cilj sprehajalcev, kolesarjev in izlet-
nikov, seveda pa si tu kavo ali drug napitek pred začetkom dogodka lahko naročijo 
tudi vaši gostje.

Strmol je od Brda – Posestva doživetij oddaljen le 10 km. 

Vaš dogodek obogatite s katerim izmed programov aktivnosti v čudoviti brdski nar-
avi: ogled lovišča s kolesi ali turističnimi vozili, prekajevanje postrvi v brdski prekaje-
valnici, fotolov, ribolov, golf ipd.



SPodatki
ZA IZVEDBO DOGODKA

Vse v ponudbi navedene cene vključujejo DDV.

Sestavni del ponudbe so splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na naši 
spletni strani: www.brdo.si/sl/pravno-obvestilo.

Za dodatne informacije ali rezervacijo termina za vaš dogodek smo vam na voljo 
na telefonski številki: 04/260 15 99 ali po e-pošti: grad-strmol@brdo.si.

Za več informacij lahko obiščete tudi našo spletno stran www.brdo.si ali 
Facebook stran: Grad Strmol.

GRAD STRMOL, Dvorje 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Za pravočasno in ustrezno pripravo na vaš obisk vas bomo v tednu pred vašim načr-
tovanim prihodom prosili za:

• urnik dogodka z urami odmorov/pogostitev,

• število udeležencev,

• podatek o postavitvah prostorov,

• podatke o tehničnih potrebah, prisotnosti tehnikov itd.,

• podatke o gostinskih storitvah, vključno s številom oseb (salon/dvorana, odmori, ko-
silo/večerja),

• podatke o morebitnih nastanitvah (število sob, imena gostov, prihodi/odhodi, plač-
nik),

• podatke o tiskovinah (imenski namizni napisi, logotipi itd.),

• podatek o plačniku in morebitnih posebnostih v povezavi s plačilom.



Odličnost 
za odlične!


