
Park Postojnska jama

Prireditveno, kulinarično  
in doživljajsko središče



2 3Park Postojnska jama

Park Postojnska jama –  
ko se doživetja zlijejo v eno

Dobrodošli na Postojnskem, kjer je 
narava ustvarila nepozabno predstavo 
raznolikega kraškega sveta. Spustite 
se v skrivnostne globine, začinite dan z 
izbrano kulinariko, sprostite se v udobju 
prijetnega ambienta Hotela Jama, 
izkoristite vse prednosti sodobnega 
prireditvenega središča, ali pa se podajte 
na adrenalinsko pustolovščino.
Nudimo: 
• 80 sob
• 11 dvoran
• brezplačen wi-fi
• brezplačno parkirišče
• storitve recepcije na voljo 24 ur na dan
• gostinske storitve v restavraciji in na terasi 
• edinstvena lokacija z možnostjo posebnih dogodkov  
 v objemu podzemlja ali na srednjeveškem gradu
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Hotel Jama****

Hotel, ki se nahaja v osrčju Parka Postojnske jame, pomeni najboljšo izbiro za 
obiskovalce svetovnih znamenitosti Postojnske jame in Predjamskega gradu. 
Osemdeset dvoposteljnih ali povezanih sob z lastno kopalnico, obiskovalcem ponuja 
popolno udobje in počitek. Njegova umestitev tik ob svetovno znamenitost, a vendarle 
v mir in tišino narave, pomeni možnost za številne sprehode v neokrnjeno okolico, 
hkrati pa je tudi odlično izhodišče za enodnevne izlete proti Ljubljani, Bledu, slovenski 
obali, Trstu in celo Benetkam. Gostje hotela imajo na voljo brezplačno parkirišče. 
Celoten turistični kompleks in Hotel Jama sta dostopna tudi z invalidskim vozičkom.

55 sob Comfort

Sprostite se v velikih sobah z zakonskim ali ločenim ležiščem, kopalnico s kadjo ali 
prho, ter čudovitim pogledom na hribe in gozd ali na park in reko Pivko. Sobe imajo 
tudi teraso.

25 sob Superior

Za družine ali preprosto za več udobja, so na voljo velike sobe z zakonskim ali ločenim 
ležiščem, raztegljivim kavčem za dve osebi, kopalnico s kadjo ali prho, ter nepozabnim 
pogledom s terase na Park in reko.

• brezplačen Wi-Fi dostop 
• 100 m oddaljeno od vhoda v jamo
• poskrbljeno za ljubljenčke
• dostop za invalidske vozičke
• dostop za otroške vozičke
• gostinske storitve v restavraciji in na terasi

Vse sobe so opremljene z LCD televizorjem s kabelskimi in satelitskimi programi, 
brezplačnim Wi-Fi omrežjem, klimatsko napravo, minibarom in sobnim trezorjem.

Za zaključek popolnega dne
Ob lepotici svetovnega slovesa, 
Postojnski jami, smo za vas obnovili 
Hotel Jama, ki vam nudi vse, kar 
potrebujete za nepozabne trenutke.

Park Postojnska jama  I  Prireditveno središče
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Sodobno  
prireditveno središče

Hotel Jama in Jamski dvorec skupaj 
predstavljata sodobno prireditveno 
središče, ki na široko odpira vrata 
vsem, željnim novih doživetij. 
Sta idealno mesto za prirejanje 
raznovrstnih ekskluzivnih dogodkov.

Pridih umetnosti, elegantno pohištvo in atraktivna dekoracija so kot nalašč 
za ekskluzivna poslovna srečanja, novinarske konference in vrhunska 
gastronomska doživetja. Individualen pristop ter zagotavljanje najvišje kakovosti 
so odlike izkušene in uigrane ekipe, ki omogoča izvedbo še tako zahtevne 
prireditve. Hotel Jama in Jamski dvorec sta pogosto izbrani lokaciji tudi za 
potrebe državnega protokola. 

Jamski dvorec krasi značilna italijanska arhitektura Pietra Palumbe iz začetka 
20. stoletja in nudi toliko prostora, da se v njem lahko hkrati druži tudi do 1000 
gostov. Skupaj s Hotelom Jama pa razpolaga z 11 dvoranami, ki so opremljene s 
sodobno avdiovizualno tehnično opremo.

Hotel Jama in Jamski dvorec sta 
prizorišči ekskluzivnih dogodkov, 
družabnih srečanj in vrhunske 
kulinarike.
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Hotel Jama **** Jamski dvorec

Dvorana stebrov

Venecijanka

 

Dvorana
Luka Čeč

Preddverje SkalcaDvorana
Henry Moore

Dvorana
Thomas Cook

Zgornje preddverje

Dvorana Nanos

Dvorana Pivka Dvorana
Snežnik

m2

Postavitev Gledališka Šolska Klasična Banketna Sprejem
Dvorana stebrov ✓ 220 - - 100 80 150
Venecijanka ✓ 54 - - 35 24 50
Velika dvorana Luka Čeč ✓ 337 300 150 220 180 300
Preddverje Skalca ✓ 266 - - 24 - 150
Dvorana Thomas Cook ✓ 114 120 60 90 80 120
Dvorana Henry Moore ✓ 107 120 60 90 80 120
Dvorana Snežnik ✓ 30 - - 20 - -
Dvorana Pivka ✓ 107 120 80 80 - 120
Dvorana Nanos ✓ 108 120 60 80 - 120

Vse kongresne dvorane so opremljene s sodobno avdiovizualno tehnično opremo.

m2

Postavitev Gledališka Šolska Klasična Banketna Sprejem
Plesna dvorana ✓ 358 200 150 220 180 300
Tartarus ✓ 310 180 150 200 150 300
Čarobni vrt ✓ 54 100 - 60 60 100

Vse kongresne dvorane so opremljene s sodobno avdiovizualno tehnično opremo.
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Restavracija Čarobni vrt v Hotelu Jama**** 
Od bogatega samopostrežnega zajtrka, do a-la-carte večerje z razgledom na naravo 
Parka Postojnske jame. Uživajte v vrhunski kulinariki in razvajanju vaših brbončic z 
moderno interpretacijo slovenske in mednarodne kuhinje izpod rok naših priznanih 
šefov.

Doživetje z okusom

Ni ga popolnega dneva brez odličnega 
obroka. Pri nas ga za vas pripravijo 
izkušeni mojstri kuhinje.
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Jamski Dvorec
Jamski dvorec že desetletja oblikuje prepoznavno podobo okolja, njegova lega tik ob vhodu 
v Postojnsko jamo pa simbolično združuje notranjost jame in vse tisto, kar je obiskovalcem 
na voljo zunaj nje. Kuhinja Jamskega dvorca se ponaša s častitljivo tradicijo, ki jo usklajuje 
s sodobnimi gastronomskimi trendi. Gostom postrežemo značilne notranjske in kraške 
jedi, srednjeevropske gastronomske poslastice, slovenske specialitete pa tudi morske in 
sladkovodne ribe ter divjačino.

Uživajte v vonjih in okusih jedi, s 
kakršnimi so že nekoč postregli grajski 
gospodi, pripravljenih na moderen način. 

Restavracija Proteus
Nedavno obnovljena restavracija Proteus je zrastla na temeljih svoje slavne preteklosti 
in je cenjena po svoji vrhunski kulinarični ponudbi. Restavracija Proteus se nahaja v 
čudoviti tradicionalni stari stavbi, značilni za regijo, in je od Postojnske jame oddaljena 
manj kot kilometer. Notranjost restavracije je svojevrsten preplet sodobnih in 
starodavnih značilnosti. Edinstveni separeji, narejeni iz belih vrvic, tvorijo nežne zavese, 
ki spominjajo na jamski zastor, skupaj z neprecenljivo zbirko umetniških upodobitev 
podzemlja slovenskega slikarja - domačina Lea Vilharja pa poskrbijo za neponovljivo 
vzdušje.

Modrijanova domačija
Domačija se odlikuje z izborom vrhunskih vin slovenskih vinarjev in hkrati ponuja  
zanimiv vpogled v nekdanje kmečko življenje. V notranjosti Modrijanove domačije ali na 
terasi z edinstvenim pogledom na reko Pivko, se lahko sprostite ob slastnem kraškem 
pršutu, uživate v degustaciji vin ter pozabite na vsakdanji mestni vrvež in obveznosti. 
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Mesto nepozabnih doživetij

V skrivnostnih globinah za vas 
pripravljamo najrazličnejše dogodke. 
Poskrbite za sprostitev in zabavo ter 
zadovoljite poslovne interese.

Knjiga, ki jo je pisal čas

Postojnska jama je, kot najbolj znana turistična znamenitost Slovenije, skozi stoletja 
gostila in navduševala veliko število obiskovalcev z vsega sveta. Obiskovali so jo tudi 
kralji, cesarji, predsedniki držav in vlad, pripadniki različnih rodov vojske, cerkveni in 
posvetni odličniki, znanstveniki, športniki in druge plemenite ter pomembne osebnosti, 
ki so svoje vtise strnili v Zlato knjigo obiskovalcev. Ta je svojevrsten spomenik lepotam 
kraškega podzemlja.

Posebni dogodki v skrivnostnih globinah

S svojimi rovi, galerijami in dvoranami je Postojnska jama edinstven prostor za 
posebne dogodke. V njej je mogoče organizirati glasbene nastope, gledališke predstave 
ali pa sprejeme za večje število ljudi. Pogosto jo za kraj svoje predstavitve izberejo 
organizatorji različnih srečanj ali kongresov in vedno so si udeleženci enotni, da pomeni 
piko na i pri njihovem doživetju Slovenije in njenih lepot. Včasih se ti posebni dogodki ali 
poslovna srečanja nadaljujejo z odkrivanjem manj obiskanih predelov jame v različnih 
oblikah jamskih pustolovščin. 
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Podzemne pustolovščine

Jamski treking, iskanje zaklada in 
druge podzemne avanture poskrbijo 
za kombinacijo smeha, adrenalina in 
spoznavanja samega sebe.

Podzemna avantura predstavlja doživetje in spoznavanje Postojnske jame drugače ter 
izven ustaljenih turističnih poti. S pridihom adrenalina in prave podzemne pustolovščine 
je namenjena zaključeni skupini ljudi in primerna razvijanju medsebojne pomoči, 
spodbujanju timskega dela pa tudi spoznavanju lastnih sposobnosti. Istočasno 
obiskovalce inovativno seznanja s slikovito zgodbo tega podzemnega sveta, povezano 
predvsem s prvimi stopinjami po Postojnski jami.

Da vse poteka tekoče in varno, pa so tu naši izkušeni vodniki. Med samo dogodivščino 
poskrbijo za dobro voljo in nudijo vse potrebne informacije ter razlago o kraški lepotici, 
ki že stoletja privablja obiskovalce s celega sveta. Presenečeni boste nad lastnimi 
zmogljivostmi.

Komu je pustolovščina namenjena?

Team-building smo namenili podjetjem in kongresnim gostom, ki želijo motivirati in 
nagraditi svoje sodelavce ali partnerje in hkrati poskusiti nekaj novega in drugačnega. 
Za dvigovanje delovnega vzdušja v podjetju ter za kakovostno preživljanje prostega 
časa zunaj delovnega prostora.

S strokovno izdelanimi programi, ki so prilagojeni potrebam naročnika, se sprožijo in 
krepijo dejavniki, ki zaznamujejo uspešen tim – sodelovanje, medsebojna podpora, 
predanost skupnemu cilju, odprta komunikacija in odgovornost. 
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Moč in skrivnost zgodovine

Predjamski grad
Predjamski grad kraljuje nad okolico v idilični vasici Predjama, nedaleč od Postojnske 
jame. Slikovit, mogočen, izzivalen, skrivnosten in neosvojljiv že več kot 800 let stoji 
sredi navpične stene, visoke 123 metrov. Njegovo romantično privlačnost še dodatno 
poudarja idilična reka Lokva, ki globoko pod gradom ponikne v podzemlje. Kot največji 
ohranjen jamski grad se nahaja tudi v Guinnessovi knjigi rekordov.

Danes lahko v gradu pripravimo najrazličnejše posebne dogodke, ki bodo obiskovalce 
navdušili. 
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Popolno doživetje krasa

Proteusova jama z Vivarijem
Proteusova jama z Vivarijem se nahaja v Rovu novih podpisov, 50 metrov od vhoda v
Postojnsko jamo. Sestavljena je iz dveh delov – raziskovalnega in razstavnega. 
Raziskovalni del, tako imenovani laboratorij, se uporablja za znanstveno delo in 
raziskovanje. Speleobiološka razstava predstavlja posebnosti podzemeljskega okolja 
in najznačilnejše predstavnike slovenskih jamskih živali. 

Postojnska jama je zibelka posebne veje biologije – speleobiologije; v jami so odkrili in 
popisali na desetine novih vrst živali, do popolnosti prilagojenih življenju v temi.

EXPO Postojnska jama kras
EXPO Postojnska jama kras je največja razstava o jamah in krasu na svetu. S pomočjo 
interaktivnih predstavitev so prikazane vsebine, ki pričajo o nastanku in izjemni 
zgodovini turističnega razvoja najbolj znane turistične jame na svetu. Obiskovalci 
kras in kraške pojave spoznavajo preko projekcij različnih vsebin na tridimenzionalni 
maketi, ter odkrivajo posebnosti kraškega okolja in svetovne presežnike Postojnske 
jame na steni svetovne slave.
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Informacije in rezervacije

Postojnska jama d.d
Jamska cesta 30
6230 Postojna, Slovenija
T: 05 7000 100
F: 05 7000 130
www.postojnska-jama.eu
info@postojnska-jama.eu
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