
Program potovanja:
1. Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva
Ob 11.00 se zberemo pri vhodu za 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, ki se 
nahaja na naslovu Cesta Žalskega tabora 
2, Žalec. Muzej ponuja sprehod skozi 
zgodbo hmelja v Spodnji Savinjski dolini. 
Po končanem ogledu si lahko v muzejski 
trgovinici izberete kakšen spominek, v 
degustacijski sobi pa privoščite kozarec 
hišnega piva Kukec.
2.Savinova hiša
Po končanem ogledu Ekomuzeja prib-
ližno ob 12.00 se bomo peš odpravili do 
Savinove hiše. Nahaja se v središču Žalca, 
v njej pa si bomo v prvem nadstropju ogle-
dali sobo generala in skladatelja Friderika 
Širce – Rista Savina, Galerijo Savinjskih 
likovnikov in Salon Jelice Žuža.
3.Fontana piva Žalec
Ob 12.40 se bomo peš odpravili do 
Fontane piva Žalec, ki je poklon hmeljar-
ski dediščini Spodnje Savinjske doline in 
Žalca. Vsak obiskovalec si kupi steklen 
vrček in za ceno 8,00 € pokuša 6 x 1 dcl 
piva. Na voljo je pa tudi refil, ki omogoča, 
da kupec kupi dodatna točenja piva. Možni 
refili in cene:
- 3 dl: 5 €,
- 6 dl: 6 € 
- 10 dl: 7 €
4.Galerja okusov
Ob 13.40 se bomo z avtobusom odpravili 
do restavracije Galerija okusov, ki se naha-
ja v baročnem parku. 

Na razporedu je krajši odmor, kjer se bomo 
v miru lahko najedli.
5.Dvorec Novo Celje
Ob 15.00 si bomo ogledali Dvorec Novo 
Celje, ki se uvršča med najpomembnejše 
spomenike profane baročne arhitekture na 
slovenskih tleh. Dvorec obdaja tudi park, 
kjer se lahko v miru sprehodite.
6. Bio Park Nivo
Po končanem ogledu dvorca (pribl. 15.40) 
se bomo z avtobusom odpravili do Bio 
Parka Nivo, ki se nahaja v Žalcu. Spreho-
dili se boste po energijskih poljih in vrelcih 
z blagodejnimi učinki na počutje telesa in 
duha.
7. Ribnik Vrbje
Ob 16.50 se bomo z avtobusom odpravili 
do Ribnika Vrbje, ki se nahaja južno od 
Žalca, tik ob Savinji. Meri dobrih 13 ha in 
je v tem delu doline največja stoječa voda. 
Okoli Ribnika Vrbje je speljana zanimiva, 3 
km dolga ekološka učna pot, ki je prehod-
na v vseh letnik časih.
8. Dom II. slovenskega tabora
Ob 18.00 se vrnemo v središče Žalca. 
Vsako leto je bilo možno z doplačilom si 
ogledati predstavo v Domu II. Slovenskega 
tabora v Žalcu, vendar zaradi trenutne situ-
acije s korona virusom to žal nebo možno.

Žalec je mesto v Sloveniji, ki leži v 
Savinjski dolini in je mesto od leta 1964. 
Od konca 19. stoletja velja za središče 
slovenskega hmeljarstva. Žalec je prele-
po mesto, ki ima bogato zgodovino in 
čudovite znamenitosti.

*Ogled Ekomuzeja hmel-
jarstva in pivovarstva

Cena 60€ vključuje:Cena 60€ vključuje:Cena 60€ vključuje:

*Ogled Savinove hiše 

*Fontana piva Žalec 
*Obrok v restavraciji 
Galerija okusov 
*Ogled Bio Parka Nivo
*Avtobusni prevoz 

Informacije in rezervacije:Informacije in rezervacije:
rez.zalec@gmail.com /rez.zalec@gmail.com /
+38631422522+38631422522
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