
               

                                          POLZELA 
 

Polzela daje velik pomen Spodnji Savinjski Dolini, saj so tu zgodovino pisali malteški vitezi, celjski grofje 

in dominikanci. Za vas smo pripravili izlet za prijazno ceno, dostopno za vsak žep. Naša pot se bo začela 

na parkirišču za Tušem na Polzeli. Od tam bomo skupaj odšli na prvo točko ogleda. Ta bo na vzpetini v 

severnem delu Polzele. Tam leži graščina Šenek z lepo urejenim parkom. Pogledali si bomo graščino, ki 

ohranja svoj neobaročni videz. Za to bo 50 min časa in sicer do 10.ure. Nato se bomo sprehodili po učni 

poti, ki je v parku poleg graščine. V parku najdemo preko trideset različnih, za naše okolje nenavadnih 

vrst dreves. Ogled parka bo do 10.30, potem je načrtovan 15 minutni odmor. Zraven graščine je bar Še-

nek kafe, z razgledom na Polzelo. Ob 10.45 je odhod s parkirišča pri Šeneku, od koder se bomo podali do 

gradu Komenda.  Ob 11. uri se prične ogled gradu. Tam bomo imeli 2 ure in pol vodenega ogleda. Naši 

vodiči nam bodo pokazali razstavo eksponatov Malteškega viteškega reda, prezentirano sobo Neže 

Maurer in še mnogo več. Seveda bo tudi pol urni odmor kjer si lahko izberete in opravljate tudi druge 

aktivnosti, ki jih grad ponuja. V gradu je tudi restavracija, kjer si lahko privoščite kosilo ali pa kakšno 

osvežilno pijačo. Poleti je na voljo tudi sladoled. Ob 14.uri je odhod s parkirišča pred Komendo. S 

kombijem bomo šli na ogled rojstne hiše Neže Maurer. Hiša je iz 19.stoletja in še vedno ohranja takratno 

podobo. Za ogled bomo imeli 1 uro in pol, potem pa 15 minutni odmor. Nato bomo skupaj odšli na krajši 

pohod do Gore Oljke. Na hribu je tudi planinski dom, katerega je možno rezervirati za prenočitev. 

Prenočitev ne sodi v redni program in je zgolj dodatna ponudba, zato nas za več informacij kontaktirajte 

na telefonsko število 041 565 089, ali na naš g-mail: PolzelaTours@gmail.com. Ob 19.30 bomo s 

kombijem odšli v dolino, kjer vas bodo naši vodiči spremljali do parkirišča za Tušem, na Polzeli.  

Veselimo se druženja z vami! 

 

CENA:  

 Za posameznika: 23€  

 za skupine 5-15 ljudi: 20€ /na osebo 

 za skupine nad 15 ljudi: 18€ / na osebo 
 

 
Ogled bo organiziran, če bo prijavljenih vsaj 25 ljudi. V primeru velike zainteresiranosti bo organiziranih 
več skupin. Ogled bo potekal nemoteno po navedenih pogojih. 
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PROGRAM PO URAH: 

 
9.00 odhod s parkirišča za Tušem, na Polzeli 
9.10-10.00 : ogled graščine Šenek 
10.00- 10-30 : ogled parka in učne poti 
10.30-10.45 : odmor 
10.45: odhod do gradu 
11.00- 13.30: ogled gradu(z razstavo eksponatov Malteškega viteškega reda, prezentirano sobo 
Neže Maurer,…) 
13.30- 14.00 : odmor 
14.00 : odhod s parkirišča pred Komendo 
14.30-16.00 : ogled rojstne hiše Neže Maurer 
16.00-16.15 : odmor 
16.15: odhod  
18.00: predviden prihod na Goro Oljko 
19.00: konec programa 
19.30: odhod  
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