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ZELENA DOŽIVETJA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI – PO POTI KULTURNE,  NARAVNE IN HMELJARSKE DEDIŠČINE 

SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 

 

         
 

Spodnja Savinjska dolina je poznana po hmelju, gostoljubnih in prijaznih ljudeh ter bogatih naravnih in kulturnih 

znamenitostih. Veliko doživetij vas čaka pri nas, možnosti, da pozabite na vsakdan in si spočijte v zavetju zelene 

doline. 

 

Grad Komenda  

Grad Komenda je prvič omenjen že leta 1149. V 13. stoletju je prešel v roke Malteškega viteškega reda, ki je zelo 

vplival na življenje ljudi v kraju. Pomemben kulturni in zgodovinski spomenik je leta 2011 po temeljiti prenovi 

ponovno zažarel v vsej svoji veličini. Posebno pozornost pritegnejo: antični lev iz 1. stoletja, romarski stolp, razstava 

Malteškega viteškega reda in edina obnovljena horizontalna sušilnica hmelja v Sloveniji iz druge polovice 19. stoletja. 

 

Jama Pekel 

Sredi Spodnje Savinjske doline se nahaja en največjih biserov naše zelene doline, Jama Pekel. Kraški jami so zlovešče 

ime Pekel nadeli naši predniki, ki so v skalah nad vhodom »videli« podobo hudiča. Po 1159 m dolgi, lahkotno speljani 

poti, se primerno obuti in oblečeni, sprehodite skupaj z vodnikom in si ogledate bogat podzemni svet kapnikov. 

 

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 

Spodnja Savinjska dolina je svet hmeljarskih in pivovarskih skrivnosti, ki jih je najbolje spoznati v Ekomuzeju 

hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Edinstven muzej, urejen v prostorih nekdanje sušilnice hmelja, vas popelje po 

poti zgodovine hmeljarstva in pivovarstva, z mnogimi zanimivimi zgodbami preplete preteklost in sedanjost ter vas 

obogati z izkušnjo.  

 

Fontana piv Zeleno zlato 

Veste, kakšnega okusa je zeleno zlato? Naredite požirek iz prve fontane piv na svetu, ki je srce druženja za domačine 

in obiskovalce v mestnem parku v Žalcu. Fontana piv je nastala kot poklon hmeljarstvu in pivovarstvu v Spodnji 

savinjski dolini in predstavlja svojevrstno atrakcijo v bližnji in daljni okolici. Vrček s čipom je ključ do polnitve s pivom. 

Z enim nakupom pokusite do šest vrst piv z aromatičnim štajerskim hmeljem, vsakič po deciliter. Da doživetje ostane 

nepozabno, lahko vrček, ki ga je zasnoval sloviti oblikovalec Oskar Kogoj, po pokušini odnesete domov kot spominek. 

 

Cena izleta: 26,15 €                       

Trajanje izleta: okvirno 5 ur 

Cena je oblikovana za skupino nad 20 oseb in vključuje: vodene ogled gradu Komenda, Jame Pekel, Ekomuzeja hmeljarstva in 

pivovarstva Slovenije, vrček piva za degustacijo na Fontani piv (6 x 1 dcl) in spremstvo lokalnega turističnega vodnika. 

Možnost kosila v lokalnih gostilnah ali na turističnih kmetijah.  

Izlet se lahko prilagodi vašim željam. 

Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 


