PO KOTIČKIH KULTURNE ZGODOVINE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE

Spodnja Savinjska dolina je polna pestrih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Skočite v preteklost in spoznajte
zgodbe veljakov, ki so krojili, sooblikovali ali kako drugače vplivali na življenje v naših krajih vse od antičnih časov
dalje.
Grad Žovnek in sprehod skozi 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.
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.
Rimska nekropola
Bogat arheološki park spada med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe v Sloveniji in priča
o bogatem življenju prebivalcev ob rimski cesti, ki je povezovala pomembne naselbine, kot so Aquileja, Emona, Celeia
in Poetovio. V muzeju na prostem se boste sprehodili med čudovitimi grobnicami tam pokopanih rimskih veljakov, se
spoznali z antično mitologijo in življenjem Rimljanov.
Savinova hiša
Rojstna hiša generala in skladatelja Friderika Širce – Rista Savina je prav gotovo ena najpomembnejših hiš v Žalcu. V
spominski sobi Rista Savina je na ogled zbirka njegovega pohištva, osebnih predmetov, fotografij in drugih drobnih
predmetov vsakdanjika, ki obiskovalcem približajo tipično meščansko okolje človeka, ki mu je pod vojaško suknjo
srce, klub uspešni karieri, srčneje bilo za glasbo. Ogleda vredni sta tudi prenovljena galerija Savinjskih likovnikov in
Galerija Jelice Žuža.
Cena izleta: 20,75 €
Trajanje izleta: okvirno 5 ur
Cena je oblikovana za skupino nad 20 oseb in vključuje: vodene oglede gradu Žovnek, trga Braslovč, gradu Komenda, Rimske
Nekropole, Savinove hiše 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.

Rezervacije in informacije: TIC Žalec, 03 710 04 34, tic@zkst-zalec.si

