
                 
Podoživite izjemno zgodovino, odkrijte zanimivo dediščino in občudujte neokrnjeno 
naravo. Spoznajte življenje Žovneške gospode ter začutite njihovo pomembnost za 
Slovenijo in celotno Evropo. Po poti od gradu Žovnek mimo Žovneškega jezera skozi 
trg Braslovče do cerkve Marije Vnebovzete, kjer je bila začasno pokopana Veronika 
Deseniška, vas bo vodila grajska gospa Hema. Pot bomo nadaljevali z obiskom gradu 
Komenda na Polzeli in spoznali življenje malteškega viteškega reda. Doživetje bomo 
zakčjučili v dolini zelenega zlata z okusom hmelja in lokalnih dobrot ter »doživeli zeleno 
zlato« v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva ter ob Fontani piv.

Program vključuje:

• »Grajski« del izleta vključuje: 
• voden ogled in zanimivo interpretacijo zgodovine Žovneško-celjske dinastije z 
ogledom Gradu Žovnek (z grajsko gospo Hemo ali drugimi lokalnimi vodniki),
• grajsko dobrodošlico (pogostitev),
• trški potep skozi trg Braslovče z ogledom dvorca Legant in predstavitvijo trške 
zgodovine  ter voden ogled cerkve Marije Vnebovzete, kjer je bila Veronika začasno 
pokopana,
• voden ogled gradu Komenda na Polzeli.

»Hmeljarski« del izleta vkljucuje:
• obisk hmeljarske kmetije in dobrodošlica ali kosilo,
• »Doživetje zelenega zlata« z ogledom in virtualnim filmom v Ekomuzeju hmeljarstva in 
pivovarstva v Žalcu,
• obisk FONTANE PIV (doplacilo vrča po izbiri),
• ob vožnji predstavitev ostalih turističnih znamenitosti in občine
ter hmeljarstva in doline zelenega zlata.

Nacin prevoza: lasten prevoz ali avtobus

Trajanje izleta: okvirno 7 - 8 h (natančen itinerarij pripravimo po 
dogovoru)

Možnost dodatnih aktivnosti z doplacilom:
• kosilo v Brunarici Jezero ob Braslovškem jezeru, Žareci rajngli ob Ribniku
Preserje, Gostišcu Ferlic ali Gostilni Parižlje;
• možnost dodatnih ogledov: grajski obisk v Grajski vasi, ogled Jame pekel,
Rimske nekropole, gradu Komenda na Polzeli, ogled Starega gradu Celje,
Pokrajinskega muzeja Celje, mesta Celje ipd.
* Možne spremembe programa ob izbiri drugacne ponudbe
(zamenjava, dodajanje, odstranjevanje ogledov, izbira kosila …).

PO GRAJSKI POTI DO ZELENEGA ZLATA
»OD ŽOVNEKA DO ŽALCA«        


