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Kruce�x je unikatna družinska destilarna. Destilarna je locirana v vasi Križe. V bližini kulturno zelo bogatega 
mesta Tržič. Korenine mesta in prvi zapisi segajo daleč nazaj v čas Rimskega imperija. Prav tam, ob vznožju 
sončne strani Alp, kjer se mogočne Južno apneniške Alpe prično spuščati proti morju.

V neposredni bližini antičnega Ljubelj v regiji, katero prekrivajo smrekovi gozdovi, nizki vendar košati grmi 
ruševja in najvišje rastoče brinove jagode. Naravo okoli nas neizmerno spoštujemo in živimo z njo prav vsak 
trenutek. Njena vloga v proizvodnji Kruce�x pa ima neopisno vrednost. Daleč stran od človeškega vrveža, 
hrupa, s čistim zrakom, kristalno vodo, med rodovitnimi polji in gozdovi je locirana destilarna Kruce�x.

Vse sestavine se nabirajo ročno na speci�čnih lokacijah na pobočjih okoli Begunjščice in Kriške gore. Med 
potoki, izviri, slapovi, okoli Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Na nadmorski višini med 1000 in 1900 metri 
ter višje. Prav tam uspeva rastlinje, ki v dolgih zimah kljubuje ledu, vetru in mrazu. V času poletja pa izkoristi 
toplo sonce za svojo rast in se za preživetje napoji s kar največ zdravilnimi učinkovinami. 

Živeti z naravo je naše glavno vodilo, ki nas vodi na poti ustvarjanja. Ker smo predani k ročnemu delu in 
nabiranju sestavin na težko dostopnih lokacijah okoliških gora, so naše letne količine žganj in likerjev 
Kruce�x  omejene. S ponosom izdelujemo samo majhne in edinstvene serije!



LIKERJI 20% Alc. VOL.ŽGANJA 40% Alc. VOL.

Žganje vsebuje zgolj alkohol, 
fermentiran izključno iz rastlin 
ali sadja. 

Likerji redčimo z živo vodo iz 
okoliških Alp, naravni sladkor 
in sirup, ki je pridobljen iz 
drevesnih storžev, sadežev 
ali rastlinja.

Celoten Krucefix asortiment 
proizvodov je 100 % naraven, 
brez kemičnih preservativov, 
umetnih barvil in emulgatorjev.



KRUCEFIX 
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V prijetnem okrilju Alpskih gora ste vabljeni 
na nepozabno razvajanje in degustacijo 
hišnih žganj in likerjev.

Z veseljem in gostoljubno sprejmemo prav 
vsakega gosta, mu predstavimo največjo 
naravno galerijo, ga seznanimo s delovnim 
procesom ter razkažemo aparature in 
proizvodnjo.  NOVO

v ponudbi!
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... druženje zaokrožimo ob degustaciji žlahtne 
kapljice ter okusnem narezku, juhi in različnih 
vrstah sirov. 

Nudimo več različnih paketov,
možnost najema prostora s ponudbo, 
živa glasba, vrhunski katering z divjačinsko 
hrano, in še veliko več v nadaljevanju!



Začutite destilarno Krucefix 
paket za avtobuse cca. 35 - 45 ljudi

   3.50 eur/oseba
   Ogled proizvodnje
   Degustacija 
   Ogled galerije
   Trajanje: 60 min

   8.00 eur/oseba
   Ogled proizvodnje
   Degustacija 
   Ogled galerije
   Trajanje: 60 min

Začutite destilarno Krucefix 
paket za avtobuse za fizične stranke/
turiste/obiskovalce cca. 4 - 14 ljudi

Začutite destilarno Krucefix 
paket za avtobuse cca. 35 - 45 ljudi

   3.50 
   Ogled proizvodnje
   Degustacija 
   Ogled galerije
   Trajanje: 60 min

   8.00 
   Ogled proizvodnje
   Degustacija 
   Ogled galerije
   Trajanje: 60 min

Začutite destilarno Krucefix 
paket za avtobuse za fizične stranke/
turiste/obiskovalce cca. 4 - 14 ljudi
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KRUCEFIX DISTILLERY TOUR’S
DNEVNI PAKET  
do 19 ljudi

35.00 eur/oseba
All you can drink
Narezki, juha, siri
Ogled galerije
Termini: 9-12h/12-15h/15-18h

VEČERNI PAKET
do 19 ljudi

55 eur/osebo
Narezki, juha, siri
Ogled galerije
19-22h
možnost doplačila za živo glasbo



KRUCEFIX DISTILLERY TOUR’S

ALL IN PAKET
    do 19 ljudi

100 eur/osebo
Catering strežba/4 hodi
Živa glasba
Termin nonstop
Rezervacija/Avans



KRUCEFIX DISTILLERY TOUR’S
B2B/team building paket 
min. 6 ljudi

                

30eur/oseba

B2B/team building paket 
min. 6 ljudi

                

All you can drink
Narezki, juha, siri30eur/oseba

Možnost zakupa prostora/lastna organizacija s predhodno predstavitvijo dogajanja!

ZAVSE DODATNE INFORMACIJE PIŠITE ALI KLIČITE:
WWW.KRUCEFIX.COM 
info@krucefix.com
040129672 & 040803306
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ZA VSE DODATNE INFORMACIJE PIŠITE ALI KLIČITE: 
info@krucefix.com & 040129672 & 040803306

POT NA MOČILA 4, 4294 KRIŽE

WWW.KRUCEFIX.COM 


