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PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI – OD ŽOVNEŠKIH GOSPODOV DO HMELJARJEV 

 

              

Kjer so včasih »vladali« grofje Celjski, danes »vladajo« hmeljarji. Spoznajte bogato zgodovino krajev Spodnje 

Savinjske doline, zgodbe Žovneških gospodov, žalskih meščanov in hmeljarjev, ki so pomembno oblikovali podobo 

naše zelene doline.  

 

Grad Žovnek in trg Braslovče 

Braslovče so dom prednikov Celjskih knezov – Žovneških gospodov, ki so močno zaznamovali obdobje srednjega veka 

ter oblikovali gospodarski in politični prostor celotne Srednje Evrope. Eden najstarejših gradov na Slovenskem, ki leži 

na vzpetini ob Žovneškem jezeru, razkriva bogato zgodovino Žovneških in ponuja čudovit pogled na Spodnjo 

Savinjsko dolino. Sledi sprehod skozi trg Braslovče, ki je s svojo trško zasnovo ena od osrednjih znamenitosti 

Savinjske doline, ogled cerkve Marije Vnebovzete in dvorca Legant. 

 

Sprehod po Žalcu 

Žalec je zaradi svoje ugodne lege že od nekdaj pomembna postojanka v tem delu Slovenije. Prvič se omenja leta 

1182, trške pravice pa dobi leta 1265. O turški nevarnosti, ki tudi našim krajem ni prizanesla, priča danes edini 

ohranjeni obrambni stolp, nekoč del obrambnega zidu, ki stoji ob cerkvi sv. Nikolaja. Sledove bogate preteklosti je 

moč zaslediti tudi v zgradbah starega trškega jedra, sprehod po urejenem in živahnem mestnem jedru pa vam pričara 

zgodbe pomembnih žalskih veljakov. Eden takšnih je Friderik Širca – Risto Savin, skladatelj v generalovi uniformi.  

 

Ekomuzej 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. Ena takšnih 

je tudi nov virtualno-resničnostni film, ki vas s pomočjo posebnih VR očal ponese v vsakdan obiralcev hmelja.  

 

Fontana piv 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. Zasnovana je v obliki hmeljske kobule, iz dveh polkrožnih delov, 

pivovskega in vodnega. 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:  25,50 €                   

Trajanje izleta: okvirno 6 ur 

 
Cena je oblikovana za skupine nad 20 oseb in vključuje: voden ogled gradu Žovnek in trga Braslovče, voden ogled Žalca, ogled 

Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije z ogledom VR filma, 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. 


