RAZISKUJ DESTINACIJO
LAŠKO IN OKOLICO

Zelena, aktivna,
nepozabna doživetja

ZAKAJ JE LAŠKO VSAKOMUR
DRUGAČNO
#myLaško
Ker je lahko dostopno. Ker je odlično izhodišče za
raziskovanje mest in podeželja, narave in kulture
območja ob Savinji. Ker čuva skrivnostne zgodbe
Dežele Celjske. Ker ima vse lepote Termalno
Panonske Slovenije. Ker je z dostopnim turizmom
Evropska destinacija odličnosti. Ker se razvija
kot zelena destinacija. Ker ponuja vsakič nova
doživetja!

LAŠKO V OSRČJU SLOVENIJE

#myLaško

Dobrodošli pri nas!
Laško je kraj zelo osebnih zgodb. Poiščite svojo med reko in hribi, med zdravilišči in graščinami, med
mestom in vasmi. Zapišite jih z različnostjo voda in z okusi piva, z izviri zdravja in s potmi do dobrega
počutja. Doživite jih iz oči v oči z ljudmi, ki so tako radi gostoljubni.

Dostop
Laško je le 12 km iz Celja, prvega bližnjega večjega
mesta, do katerega so urejene tudi kolesarske
povezave. Z vso Slovenijo in z svetom ga povezujejo
cestne in železniške poti.
Razdalje:
Ljubljana – 90 km
Letališče Jožeta Pučnika Brnik – 93 km
Maribor – 65 km
Benetke, Italija – 333 km
Dunaj, Avstrija – 320 km
Zagreb, Hrvaška - 103 km
Lega
Laško leži tik ob reki Savinji. Tu se Savinjska
dolina spogleduje z razgibanim predalpskim
Posavskim hribovjem in s Celjsko kotlino. Laško
je del Termalno Panonske Slovenije, po kateri so
nanizani vrelci termo-mineralnih voda.
GPS mesta Laško:
46.154095,15.235272
Nadmorska višina mesta Laško: 259,9 m

O DESTINACIJI
Podnebje
Območje Laškega ima celinsko podnebje osrednje
Slovenije. Zime so hladne, poletja topla, pomladi in
jeseni pa zmerno tople.
Srednja januarska temperatura znaša v Laškem
okrog 2 °C, srednja julijska pa 19 °C. Povprečna
letna višina padavin je med 1.000 in 1.300 mm;
največ dežja pade v mesecih julij in november.
Podnebne razmere omogočajo prijetne potepe po
naravi v vseh letnih časih!

LAŠKO – DOŽIVETJE TERMALNO
PANONSKE SLOVENIJE

Posebnosti zdravilnih voda
Termalno Panonska Slovenije je območje
vrelcev zdravilnih voda, odličnih zdravilišč in
wellness centrov. Na območju Laškega sta kar
dve verificirani zdravilišči z izjemno tradicijo in
z najsodobnejšimi nastanitvenimi, kopališkimi,
zdravstvenimi in welness zmogljivostmi.
Zdravilna voda, na kateri temelji ponudba
Thermane Laško, izvira iz globine 160 metrov in
ima temperaturo od 32 do 35 stopinj Celzija. Poleg
mineralov jo odlikuje izjemno biopolje. Zdravilna
voda Rimskih term s temperaturo med 36 in 39
stopinj Celzija je iz globine kar okoli 1000 metrov.
Laške vode so že stoletja vir zdravja in dobrega
počutja.
Voda in pivo
Poleg termalno-mineralnih voda ima območje
tudi izjemne vire pitne vode. Izvirska voda iz

TRI LILIJE LAŠKEGA GRBA

Grb Laškega, tri srebrne ali bele lilije na modrem
polju, se uvršča med najzanimivejše slovenske grbe.
Laško ga je dobilo s privilegijsko listino ob koncu 16.
stoletja, njegov izvor in pomen pa sta nejasna.
Laško gospostvo je bilo v lasti rodbine Vetter von
der Lilie, ki je imela v svojem grbu tri lilije na modri
podlagi, a je rodbina tako grb kot verjetno tudi
svoje ime povzela po Laškem. Gospostvo so namreč
kupili skoraj 70 let po tem, ko je Laško prejelo grb.
Lilije laškega grba spominjajo na grb Burbonov,
francoske rodbine, ki pa je z Laškim ni mogoče
povezati. Lilije so bile v srednjem veku simbol
čistosti in devištva, znak kraljevskega dostojanstva
in simbol božje matere Marije, ki so ji v srednjem
veku v Laškem postavili več pomembnih obeležij.
Mogoče je, da je grb povezan z izvorom farnega
patrona, frankovskega sv. Martina, lahko pa je
tudi le variacija grba celjskih knezov – treh zvezd
na modri podlagi.
neokrnjene narave je pomembna sestavina piva,
ki ga v Laškem varijo že od leta 1825! Potep po
gostoljubnem podeželju vodi tudi do rek, potokov in
slapišč, ki so zaradi svoje čistosti življenjsko okolje
mnogih rastlinskih in živalskih vrst.
Čebelarstvo in zeliščarstvo
Laško je območje številnih divje rastočih in gojenih
zelišč. Tradicionalna znanja so povezana tudi s
čebelarstvom. Laško sodi med čebelam najbolj
prijazno območje v Sloveniji.

LAŠKO V DEŽELI CELJSKI

Razkošje zgodovine in skrivnosti Celjskih knezov
Dežela Celjska je širše območje 21 občin od
Savinjske doline do Obsotelja in Kozjanskega. To
je tudi območje gradov, povezanih s Celjskimi knezi,
najmogočnejšo plemiško rodbino Slovenije. Grad
nad Laškim, blizu njihovega domačega Celja, je bil

njihov lovski dvorec, skrivnostna dolina Gračnice
in kartuzije Jurklošter pa čuvata skrivnosti
ljubezenske zgodbe med Friderikom Celjskim in
Veroniko Deseniško.
Te zgodbe dajejo poseben čar območju, ki je sicer
poseljeno že pred našim štetjem. Tod so živeli Kelti
in Rimljani, v času selitve narodov pa so poleg
Slovanov tu že prebivali Vlahi ali Lahi, kar naj bi
vplivalo tudi na ime kraja. Srednjeveški Laški trg je
verjetno nastal že v 11. stoletju. Postal je obsežna
gospoščina s sedežem najstarejše prafare na
Slovenskem.
Laško, ki se je razvilo v srednjem veku, je nov zagon
dobilo s prihodom železnice. Poleg obrti in industrije
ter že pred tem delujočega rudarstva, sta se
razvili obe zdravilišči in pivovarna. Leta 1927, ob
700-letnici prve omembe Laškega, je bilo Laško z
ukazom kralja Aleksandra l. proglašeno za mesto.

LAŠKO, OBMOČJE DOSTOPNEGA IN
ZELENEGA TURIZMA

Laško je danes privlačno turistično območje z
zdraviliškimi in pivovarskimi tradicijami. Od leta
2013 se ponaša z nazivom Evropska destinacija
odličnosti, ki ga je osvojilo s svojim razvojem
vsakomur dostopnega turizma. Razvija se po
načelih trajnostnega turizma in nosi bronasti znak
Slovenia Green Destination.

LAŠKO IZ OČI V OČI

Občina Laško ima okoli 14 tisoč prebivalcev.
Gostoljubni domačini so tradicionalno povezani z
gosti, ki prihajajo na to območje. Vpeti so v živahen
turistični, kulturni in športni utrip mesta z bogato
naravno in kulturno dediščino. Ko hočete Laško ne
le videti, temveč tudi zares doživeti, spregovorite z
domačini iz oči v oči!

APLIKACIJA
MOBILNA APLIKACIJA LAŠKO

Na počitnicah in potepih po Laškem je lahko vaš
mobilni telefon najbolj priročni vodič. Z brezplačno
aplikacijo Laško imate vselej pri roki podatke o
aktualnih dogodkih, izletih, aktivnostih na prostem,
znamenitostih, gastronomiji in nastanitvah.

#myLaško
TIC Laško
Valvasorjev trg 1
3270 Laško
T:03 733 89 50, 051 305 466
E: tic@stik-lasko.si, info@lasko.info
I: www.lasko.info

POHODNIŠTVO
Planinci, pohodniki, ljubitelji nordijske hoje in
sprehajalci v Laškem zagotovo odkrijejo prave
poti zase. Športno-rekreativne, turističnotematske, naravoslovne in učne poti omogočajo
izbiro ustrezne dolžine in težavnosti poti za
posameznike in družine, za mlajše in starejše
ljubitelje pohodništva. Posebno doživetje so tudi
organizirani skupinski pohodi!
Namig: Uporabljajte aplikacijo Laško (Google
Play in App Store)
Pomagajte si s publikacijo Vandranje po Laškem
in okolici ter s kartami, ki jih lahko dobite v TIC
Laško.

POHODNIŠTVO &
KOLESARJENJE
KOLESARJENJE
Ljubitelji kolesarskih potepov do zanimivih kotičkov
in znamenitosti območja ter iskalci izzivov za
svoja gorska in treking kolesa imajo na območju
Laškega obilo priložnosti za odkrivanje svojih
najljubših kilometrov. S kolesom lahko dosežejo
razgledne točke, prijazne kmetije in gostišča.

POTI, PRIMERNE ZA KOLESARJENJE:
TEMATSKE POHODNE POTI

1.

JUNIOR

2. VRH NAD LAŠKIM

•

A1 - Planinska pot na Šmohor

•

A2 - Rečiška planinska krožna pot

3. TROBNI DOL

•

A3 - Planinska pot na Kopitnik I in II

4. ŠMOHOR

•

A4 - Planinska pot na Veliko Kozje I in II

5. LISCA

•

A7 - Pot na Hum

6. GOVCE

•

A8 - Zdraviliška pot

•

B1 - Pot treh cerkva

7.

•

B2 - Pot po nekdanjih trških mejah Laškega

•

B3 - Aškerčeva pot

•

B4 - Pot iz Slog v Log

•

B5 - Pot na Sveto Trojico

ribnikih ali jadralno padalstvo z laških vrhov, vadba v parku dobrega počutja in rekreacija na raznoterih

•

C1 - Orionova pot

igriščih spremenijo običajen počitniški dan v doživetje #myLaško.

•

C2 - Gozdna učna pot Perkmandeljc

•

Preizkus hoje na 2 km

AKTIVNOSTI
NA PROSTEM
Pohodniški, kolesarski ali konjeniški potep po Laškem in njegovi zeleni okolici, ribiška doživetja na rekah in

CELJSKA KOČA

8. ŠENTRUPERT
9. LAŠKI KROG

RIBOLOV NA RIBNIKU MAROF
Ribolova sezona: med vikendi in prazniki od 1.
aprila do 31. oktobra

RIBOLOV

Ribolovne ribe: krap, amur, tolstolobik, linj, ploščič,
babuška, klen, zelenka, rdečeoka, ščuka, smuč.
Dovoljeni način ribolova: beličarjenje, talni
ribolov, vijačenje, muharjenje.

Ciprinidi in ribe roparice v reki Savinji in
na ribniku Marof privlačijo ribiče od blizu in
daleč. Ljubitelji muharjenja uživajo v lovu na
salmonide v skrivnostni dolini Gračnice. Poleg
ulova vas na območju Laškega čakajo trenutki
ob vodi v neokrnjeni naravi ter kulinarični užitki,
kakršna je na primer postrv, pripravljena na
izvirni jurkloštrski način.
Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic:
•
TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško,
T: 03 733 89 50
•
Trgovina Fish & Fun, M: 041 784 559,
I: www.fishandfun.si
•
Ribiški dom na Marofu;
Babič Anton, M: 051 458 933 in
Savič Vlado, M: 031 236 019
Upravljalec ribolovnih voda:
Ribiška družina Laško
Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško
Uradne ure: vsako sredo med 17.00 in 18.00
T: 03 620 55 19
M: 051 458 931 (Gospodar Vlado Savić)
E: druzina.lasko@amis.net
www.rdlasko.si
Spletni nakup ribiških kart in več informacij:
www.ribiskekarte.si/rd-lasko

Ribolovne dovolilnice: posebna dovolilnica za
ribnik Marof; dovolilnica za ciprinide, dovolilnica za
roparice.
NAMIG: ob ribniku je Ribiški dom in restavracija,
v kateri pripravljajo tudi ribe; posebnost je postrv
na jurkloštrski način.

RIBOLOV V POTOKU GRAČNICA
RIBOLOV NA REKI SAVINJI
Ribolovna sezona: celo leto.
Ribolovne ribe: sulec, potočna postrv, ščuka,
smuč, som, bolen, linj, podust, platnica, klen,
mrena, ohra, ogrica, ploščič, rdečeoka, navadni
ostriž, pisanec, zelenka, krap, amur, babuška.
Dovoljeni načini ribolova: beličarjenje, talni
ribolov, vijačenje, muharjenje.
Ribolovne dovolilnice: dovolilnica za ciprinide,
dovolilnica za roparice, dovolilnica za sulca;
POZOR!

Ribolov na sulca je dovoljen le v spremstvu člana
RD Laško. Dovoljene so samo umetne vabe.
Dovoljen dnevni ulov je 1 kom. V revirju Savinja je
dovoljen ulov največ 5 kosov v sezoni. O uplenitvi
sulca je treba takoj obvestiti Ribiško družino
Laško.

Ribolovna sezona: od 1. marca do 31. avgusta
Ribolovne ribe: potočna postrv, klen, lipan
(redkeje)
Dovoljeni načini ribolova: muharjenje.
Ribolovne dovolilnice: posebna dovolilnica za
ribnik Marof; dovolilnica za ciprinide, dovolilnica za
roparice.
POZOR!

Gračnica je iz jemen ekosistem, ki ga varujemo s
spoštovanjem ribolovnih pravil. Dovoljene vabe so
umetne muhe (potopka, potezanka, suha muha) s
stisnjeno zalustjo. Prepovedane vabe so blestivka
in vodna kroglica ter vse vrste živih živali, živali ali
surovine iz živali, ki so ogrožene in zavarovane s
predpisi o ohranjanju narave, in vabe, ki vsebujejo
strupene snovi.

Več informacij:
www.ribiskekarte.si/rd-lasko/savinja-9

JADRALNO
PADALSTVO
Ljubitelji adrenalina in visokih razgledov se lahko
odločite za polet z jadralnim padalom v tandemu
ali pa se udeležite šole jadralnega padalstva.
Izkušeni jadralni padalci se lahko odpravite na
vzletišča na Lisci, Kopitniku in Maliču.
Društvo za jadralno padalstvo Metulj
Globoko 8, 3272 Rimske Toplice
Kontaktna oseba: Jože Senica
M: 041 504 716 in 040 745 754
www.metuljmania.com

MUZEJ LAŠKO
Laško – potovanje skozi čas, Pivovarstvo in
zdraviliški turizem ter Geologija okolice Laškega
so tematike stalnih razstav muzeja, ki domuje na
glavnem trgu mesta. V muzeju so tudi priložnostne
in tematske razstave.
Odprto: od torka do petka od 9:00 do 12:00 in od
13:00 do 16:00
Muzej Laško,
Aškerčev trg 5, 3270 Laško
T: 03 734 02 36

V muzeju sta prikazana zgodovina in razvoj

Literarno-etnološka zbirka na domačiji v Senožetih
predstavlja življenje in delo največjega slovenskega
pesnika balad in romanc Antona Aškerca. Več kot
500 let stara hiša s črno kuhinjo, s slamo krita
kašča in kozolec toplar odkrivajo etnološko in
stavbarsko dediščino. Na še danes živi domačiji
lahko poskusite tudi domače ovčje sire.

elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji. Številne

Odprto: vsak dan po predhodnem dogovoru

zunanje eksponate dopolnjujejo zbirke različnih

Avgust Aškerc,
Senožete 1, 3272 Rimske Toplice,
T: 03 573 62 98, M: 031 207 291

E: tomaz@stik-lasko.si

MUZEJ ELEKTROPRENOSA »FALA –

KULTURNE ZNAMENITOSTI

LAŠKO«

aparatov in naprav ter prikaz vzdrževalnih del
Trgi in srednjeveške stavbe zdraviliškega in pivovarskega mesta pripovedujejo velike življenjske zgodbe.
Cerkve in kapele po okolici vabijo na razgledne točke na podeželje in v bližino rudniških tradicij. Kartuzija
v skriti dolini Gračnice preseneča z zgodbami o zvezdah nad njo in o starodavnih verovanjih Keltov.
V Laško se splača vračati spomladi, poleti, jeseni in pozimi. Vsak letni čas navduši z drugačnimi dogajanji
in prireditvami. Obiščite svetovljansko odlične in izvirno pristne dogodke.
Poiščite svoj navdih in spišite lastno zgodbo #myLaško.

AŠKERČEVA DOMAČIJA NA SENOŽETIH

na električnih vodih. Na ogled je skoraj 5 tisoč
eksponatov tehniške dediščine!

NADŽUPNIJSKA CERKEV SV. MARTINA

Odprto: od ponedeljka do petka, od 8:00 do 15:00

Zvonik, glavna ladja in na poseben način križno
obokan strop pričajo o prvotni zasnovi cerkve,
ki je začela nastajati v 12. ali 13. stoletju. Z
arhitekturnim slogom »laške skupine«, prvič
uporabljene pri gradnji kartuzijanske cerkve v
Jurkloštru, se cerkev, ki je kasneje med drugim
dobila kar 10 baročnih oltarjev, uvršča med
pomembnejše romanske spomenike v Sloveniji.

in po predhodnem dogovoru;
Muzej elektroprenosa »Fala – Laško«,
Celjska cesta 50, 3270 Laško
T: 03 703 51 22
www.eles.si/muzej-elektroprenosa-fala-lasko

iz čebeljega voska. Pri Blagotinških boste spoznali
tudi pomen čebel v slovenski kulturi.
Odprto: od maja do septembra po predhodnem
dogovoru
Čebelarstvo Blagotinšek
Jože Blagotinšek
Jagoče 13c, 3270 Laško
T: 03 734 02 50

ČEBELARSTVO, LECTARSTVO IN
APITURIZEM ŠOLAR
Na sončni strani Laškega, med sadovnjaki starih
sort hrušk in jabolk, družina Šolar že več kot 35
let ustvarja svojo medeno pravljico. Ob okušanju
kakovostnega medu, kremnih medov različnih
okusov, cvetnega prahu, propolisa, matičnega
mlečka, medenih pijač in drugih izdelkov
spoznavate čebelarjenje v čebelam prijazni občini.
Odprto: vsak dan po predhodnem dogovoru

OGLEDI IN IZLETI
Mesto in podeželje, pivo in voda, samostan in rudnik, čebelarstvo in zeliščarstvo postanejo doživetje
šele, ko jih zares izkusite. Poznavalci, lokalni vodniki in gostoljubni domačini, ki vam predstavijo lokalno
izvirnost, zgodovino, ustvarjalnost, spreminjajo vaše potepe v izkušnje, vredne oznake #myLaško.

Čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem Šolar
Strmca 81 a, 3270 Laško
T: 03 573 16 36 | M: 040 759 357
E: darja.solar@siol.net | FB: Čebelarstvo, lectarstvo
in apiturizem Šolar

POLHOVA JAMA NA KMETIJI SLAPŠAK
Polhova jama je ostanek nekdanjega rudnika. Na
vodenem ogledu ohranjenega rova spoznate delo
in življenje rudarjev v preteklosti in se okrepčate z
domačimi dobrotami. V okolici lahko opazujete za
ta predel nenavadne kraške pojave.

ČEBELARSTVO BLAGOTINŠEK

Odprto: po predhodnem dogovoru - za minimalno
4 osebe

Oglejte si čebelnjak s poslikanimi panjskimi
končnicami, spoznajte razvoj in življenje čebel,
sodelujte pri točenju medu in si privoščite
pokušino in nakup različnih vrst medu in izdelkov

Kmetija Slapšak
Padež 5, 3270 Laško
T: 03 573 91 61 | M: 031 336 431
E: slapsak.jernej@gmail.com

Rezervirajte svojo avanturo in odklepanje
na www.lasko.escape-room.si
Escape Room Enigmarium®
Valvasorjev trg 1, Laško
Telefon: 051 35 54 17
enigmarium.lasko@escape-room.si
www.lasko.escape-room.si

GRAD TABOR - RESTAVRACIJA PAVUS
Grad ob vznožju Huma hrani zgodbe, ki segajo
do 11. stoletja. Bil je sedež gospostva in knežje

VREDNO OGLEDA!

KARTUZIJA JURKLOŠTER
V skrivnostni dolini Gračnice lahko v ostalinah
nekdaj mogočnega samostana in v cerkvi Sv.

sodišče, nato lovski dvorec slavnih Celjskih

Mavricija z osmerokotnim kamnitim zvonikom

grofov, v času turških vpadov pa utrjeno zavetje

spoznavate skrivnostno življenje menihov in

za prebivalce. Od tedaj se imenuje Tabor. Danes
je v obnovljenem gradu vrhunska restavracija z

zgodbo o nesmrtni ljubezni Friderika Celjskega
in Veronike Deseniške. Kartuzija, ki so jo menihi
naselili okoli leta 1170, velja za eno od treh

izjemnim chefom Markom Pavčnikom.

najstarejših srednjeevropskih kartuzij.

Odprto: od torka do sobote, od 12:00 do 22:00 ter

Odprto: vodeni ogledi po predhodnem dogovoru –

po predhodnem dogovoru za skupine

Marko Pavčnik s.p.
Cesta na Svetino 23, 3270 Laško

za minimalno 8 oseb;

Zavod Odon Jurklošter,
Jurklošter 24, 2373 Jurklošter,

T: 03 620 07 23 | M: 041 264 478

T: 03 734 08 61

E: info@pavus.si | www.pavus.si

E: info@odon.si | www.odon.si

VREDNO PREIZKUSITI!

ESCAPE ROOM & UNLOCK LAŠKO
Najbolj vznemirljiva doživetja so tista, ki jih
doživimo v izbrani družbi. Zberite ekipo in doživite
zgodbo pivovarskega Laškega v edinstveni sobi
pobega ali pa se odpravite na iskanje zaklada po
mestu. Napeto doživetje bo za vsakega člana
ekipe drugačno #myLaško.
ESCAPE ROOM ENIGMARIUM LAŠKO
Escape Room Enigmarium Laško vabi tja, kjer
je bil zvarjen prvi vrček laškega piva. Prva soba
pobega na svetu s tematiko pivovarstva izziva
ekipo, da v eni uri odkrije pivovarjevo zlato. Izvirna
in zabavna preizkušnja temelji na resničnih
zgodovinskih dogajanjih. Pobeg uspe le ekipam, ki
sodelujejo in ki uporabijo vse čute!
UNLOCK LAŠKO
Laško ni le pivovarsko in zdraviliško mesto, temveč
je tudi kraj srednjeveških skrivnosti in zakladov.
Pod razvalinami gradu, ki je bil nekdaj last Celjskih
grofov, naj bi se skrival zakleti zaklad, v votlini
nad gradom pa naj bi živela začarana princesa.
Napeta in zabavna igra z namigi iz legend vas vodi
do odkritja zaklada v mestu.

PIVOVARNA LAŠKO
Ogled Pivovarne Laško poleg ogleda proizvodnje
vključuje obisk muzeja ter pokušino piva s
spremljavo slanega peciva v enem od mestnih
gostišč. Naj vaš obisk Laškega ne mine brez
spoznavanja slovite pivovarske tradicije!
Odprto: vodeni ogledi po predhodnem dogovoru –
za minimalno 10 oseb

Informacije in rezervacije:
TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50
E: tic@stik-lasko.si

VREDNO PREIZKUSITI!

SPREMENI TOK ZGODOVINE ...
Doživite barvit srednji vek in čas viteštva ter
spoznajte tragično zgodbo Friderika II., sina
Hermana II., vplivnega grofa Celjskega, ki ga je
zaradi prepovedane ljubezni do Veronike oče dal
zapreti v Friderikov stolp na Celjskem gradu.
Njegovo Veroniko čaka utopitev, zato mora Friderik
rešiti sebe, da bo lahko kasneje rešil tudi svojo
ljubezen ... Si upaš stopiti v Friderikove čevlje?
Rezerviraj svoje V R doživetje na recepciji hotela
Thermana Park.
03/423 2000

ZELIŠČNA KMETIJA PLAHTICA
Zeliščni vrt na več kot 160 let stari kmetiji se
spogleduje z najvišjo točko na skrivnostni Orionovi
poti, ki v dolini reke Gračnice odkriva starodavna
megalitska svetišča. V keltskem krogu medicine,
urejenem ob zeliščnem vrtu na sončnem pobočju,
se boste sprostili ob energetskih točkah in vonjavah
zelišč. Moč trojstva Orionovega ozvezdja boste
spoznali na keltskem zeliščnem vrtu in vodenih
delavnicah. Na kmetiji, ki ni daleč od slovite
Kartuzije Jurklošter, po izvirnem kartuzijanskem
receptu nastaja Eliksir dolgega življenja. Iz zelišč
pripravljajo tudi čaje, zeliščne soli, izvlečke in
macerate.
Podaljšajte svoj dan in življenje na Blatnem vrhu!
Ekološka Zeliščna kmetija Plahtica
Blatni vrh 39, 3273 Jurklošter
M: 031 342 809
E: plahtica@gmail.com
eko-trgovina.moja-kosarica.si

IZLETI PO
SAVINJSKI REGIJI
Celje, Žalec, Šentjur,
Zasavje in Obsotelje

IZLETI PO CELJU
Laško predstavlja odlično izhodišče za spoznavanje ostalih
lepot in zanimivosti Slovenije. Laško leži v Spodnji Savinjski
dolini, zato vabljeni k odkrivanju predelov po strugi reke Savinje
navzgor, vse do njenega začetka v čudoviti Logarski dolini,
kjer se ustavi čas, umiri duh in napolni srce. A najprej pojdite v
mesto, v katerem se skriva zgodba o velikih Grofih Celjskih. V
mesto, ki so ga za svojega vzeli že stari Rimljani ...

Celje danes predstavlja 3. največje slovensko mesto. Obiščite srednjeveško staro mestno jedro, spoznajte
zgodovino grofov Celjskih in se podajte na Stari grad na hribu nad mestom.
Romantične ulice, arhitektura, ki razkazuje bogastvo in raznolikost preteklosti, veličastna pročelja
stavb, prijazni trgi ter pestre vsebine muzejev, galerij in gledališč.
Oddaljenost od Laškega: 11 km
Kako do Celja:
• Avto: 15 min
• Kolo: 1 h (Pretežno ravninska Pot ob reki Savinji, ki je primerna tudi za družine.)
• Vlak: 10 min
• Avtobus: 20 min

MESTO CELJE
Celje je mesto doživetij! Odpira veličastno

CELJSKA KOČA

ŠMARTINSKO JEZERO

Smučišče in planinska postojanka Celjska koča

Šmartinsko jezero predstavlja odlično izhodišče

ki vas navdušuje s starodavnimi zgodbami, miti

na 650 metrih nadmorske višine je namenjena

za prijetna sprehajanja in uživanje v naravi. Na

in legendami ter prevzame s sodobnim urbanim

rekreaciji v naravnem okolju v vseh letnih časih.

voljo so številne možnosti za oddih in sprostitev:

Območje Celjske koče je bogato z objekti in

sprehod, tek ali kolesarjenje po urejeni krožni poti

manjšimi območji posebnih naravnih vrednot

ob jezeru ali veslanje na čolnu, supu in kajaku po

najbolj prostran – kjer si podajo roke mir, oddih in

ali kulturne dediščine: Soteska Hudičev graben,

jezeru.

dogodivščine.

Grmada nad Pečovnikom s tremi vrhovi, sestoji

Šmartinsko jezero je tudi priljubljena ribolovna

dinastije, presekan z enim samim dogodkom -

duglazije v Pečovniku, gozdni rezervat Vipota,

destinacija

vse to je burilo ljudsko domišljijo in predstavljalo

Trobiševa bukev (stara okrog 200 let) in cerkev

zakladnico zgodovinskih, kulturnih, turističnih,
rekreacijskih in kulinaričnih bogastev. Je magnet,

CELJSKI GRAD
Stari grad Celje vas vabi k odkrivanju bogate
zgodovinske dediščine našega mesta. Neznan
izvor,

močne

osebnosti,

zaznamovane

z

brezkompromisno voljo do oblasti in izrednimi
sposobnostmi,

vzpon

med

najpomembnejše

plemiške družine svojega časa in nazadnje zaton

odlično podlago za oblikovanje legende evropskih
razsežnosti. In res. Poleg tega, da Celjske pozna

utripom. Popelje vas na izbrana mesta in v
prostore, kjer so pustili pečat njegovi predniki in
sodobniki ali pa v kraje, kjer je nagovor narave

Marije Snežne na Svetini.

na

širšem

območju

regije.

Z

nastankom približno 113 ha velikega zaprtega
vodnega sistema se je struktura rib v stoječi vodi

vsa srednja Evropa, se je tudi doma skozi čas

Zimske aktivnosti: smučanje, tek na smučeh.

bistveno spremenila in danes prevladujejo ribe iz

razvil poseben večplastni mit o Celjskih, ki ga ni

Letne aktivnosti: downhill proga za gorske

družin ščuk, krapovcev, činkelj, somov, ostrižev ter

kolesarje, adrenalinski park, bob kart.

sladkovodni raki, žabe in škržki.

Več informacij na www.celjska-koca.si.

Več informacij na www.smartinsko-jezero.com.

ugasnilo nobeno, še tako zaostreno zgodovinsko
obdobje.
Več informacij: www.grad-celje.com

IZLETI PO ŽALCU
Dobrodošli v Žalcu, v objemu zelenega zlata! Žalec je poln zgodb, ki jih govori narava, človek pa jih je zapisal.
Radovedno se podajte po njihovih učnih poteh in obiščite sanjske kotičke, sami ali v družbi. Oglejte si kraški biser
sredi Štajerske - Jamo Pekel, ali uživajte v oazi Ribnika Vrbje, zatočišča za več kot 170 vrst ptic. Zaradi svoje lege
je bil Žalec že od nekdaj pomembna postojanka, kar se odraža v pestrosti kulturnih in zgodovinskih znamenitosti.
Enega izmed najpomembnejših spomenikov rimske dobe na Slovenskem t.i. Rimsko nekropolo najdete v bližnjem
Šempetru. Hiša s častitljivo letnico 1669 na portalu hiše v središču Žalce predstavlja rojstno hišo generala in
skladatelja Rista Savina. V objemu zelenega zlata - med nasadi hmelja je na voljo tudi mnogo možnosti za aktivno
preživljanje prostega časa: pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, jezdenje konj, ribolov, tematske in sprehajalne poti.

Oddaljenost od Laškega: 18 km
Kako do Žalca:
• Avto: 30 min
• Kolo: 2 h
• Vlak: 20 min

VREDNO OGLEDA!

FONTANA PIV ŽALEC
Fontana piv Zeleno zlato je poklon hmeljarski
dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, ki je
središče hmeljarstva v naši državi. Slovenija je
tudi peta največja proizvajalka hmelja na svetu,
hmelj pa je tista »začimba«, ki daje pivu okus in
prepoznavno noto.
Fontana piv je postavljena v mestni park, v
središču mesta, ob tržnico. Osnova za arhitekturno
zasnovo fontane je simbolna hmeljska kobula, ki
se izraža v dveh polkrogih oz. dveh fontanah, eni
pivski in drugi, vodni. Polkrogi so oblečeni v bakreno
čipko, ki simbolizira peno na pivu.

EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN
PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Tradicija hmeljarstva in pivovarstva v teh krajih
živi že od leta 1876.
Osrednji muzej, ki se nahaja v prostorih nekdanje
sušilnice hmelja, je urejen v štirih nadstropjih.
Obiskovalec v njem spoznava prehrano, oblačila,
običaje, številne hmeljarske izdelke ter orodja za
pridelavo in obdelavo hmelja.
Na tradicijo hmeljarstva je vezano tudi kar nekaj
prireditev, ki so na tak ali drugačen način povezane
s hmeljem, tradicijo in običaji: postavljanje
hmeljevk, dan hmeljarjev in izbor hmeljarskega
starešine in princese, pohod po hmeljski poti
in hmeljarski likof. Ekomuzej si lahko ogledate
individualno ali vodeno, v muzejski trgovinici si
lahko izberete kakšen spominek, v degustacijski

JAMA PEKEL

RIBNIK VRBJE

Jama Pekel je kraški biser sredi Štajerske. Milijone
let je potok Ponikvica pronical skozi apnenčasta
tla in sredi Spodnje Savinjske doline ustvaril
čarobno kraško jamo. Kanček domišljije nam nad
vhodom v jamo razkrije podobo hudiča. Pozimi,
ko je zunanja temperatura nižja od temperature
v jami, se iz vhoda včasih kadi. Zato so se naši
predniki jame bali in jih nadeli ime Jama Pekel.
Dobro varovana pot se mimo številnih kapnikov in
stranskih rovov vzpenja vse do 4 metre visokega
podzemnega slapa na potoku Peklenščica, ki
je hkrati tudi najvišji podzemni slap v Sloveniji.
Stopnice nas pripeljejo v zgornji, suhi, kapniško
bogatejši del. Skozi umetni izhod pridemo na
površje kar 42 metrov višje.
Temperatura v jami: 10°C.
Priporočamo: ustrezno obutev in oblačila. Trajanje
ogleda: približno eno uro. Jamo si lahko ogledate
po urniku, skupine pa tudi po dogovoru.

Ribnik Vrbje je pravo zatočišče za ptice, opaženih
je bilo že več kot 170 vrst, ribnik v južnem delu
spada med območje Natura 2000.
Meri dobrih 13 ha in je v tem delu doline največja
stoječa voda. Okoli Ribnika Vrbje je speljana
zanimiva 3 kilometre dolga ekološka učna pot, ki
je prehodna v vseh letnih časih. Ob ribniku je delno
ali v celoti speljanih tudi še nekaj drugih tematskih
poti kot na primer hmeljska pot. Občudujete lahko
tudi galerijo na prostem - skulpture iz lesa.

sobi pa po ogledu privoščite sproščujoč kozarec
hišnega piva Kukec - Savinjsko pivo ali pokusite
pravo “obirovsko južino”.

Več informacij o turističnih doživetjih v Žalcu na www.turizem-zalec.si.

IZLETI PO ŠENTJURJU
Šentjur je dom slovitih skladateljev bratov Ipavcev, blaženega Antona Martina Slomška, je kraj številnih
kulturnih in naravnih znamenitosti, kot so arheološko najdišče na Rifniku, Muzej Južne železnice in
velikonočnice - cvetice, ki s svilnato žametnim stebelcem in izjemno vijoličnim cvetjem pritegne pozornost
vsakega obiskovalca. Cveti februarja, marca ali aprila - odvisno od vremena. Je ogrožena in zaščitena
rastlinska vrsta v Sloveniji in rastišče na Boletini je eno redkejših v Evropi. Nekaj kilometrov oddaljeno je
kozjansko morje - Slivniško jezero, pravi raj za ljubitelje narave, ribolova in miru.
Oddaljenost od Laškega: 21 km
Kako do Šentjurja:
• Avto: 30 min
• Kolo: 2 h
• Vlak: 30 min

IPAVČEVA HIŠA

ROJSTNA HIŠA ANTONA MARTINA

V strnjenem naselju starega trškega jedra
Šentjurja že od leta 1760 stoji rojstna hiša
družine Ipavcev. Legendarna šentjurska dinastija
se je v zgodovino zapisala predvsem zaradi glasbe
in medicine.
Na Ipavčevini je danes postavljena stalna
razstava o njihovem življenju in delu, v kleti je
vinoteka z izbranimi vini, vrt pa krasita stara lipa
in Plečnikov vodnjak. V hiši je tudi poročna soba,
ob vhodnem portalu pa raste trta modre kavčine,
cepič najstarejše trte v Evropi z mariborskega
Lenta.
Skladatelji Ipavci so pustili neizbrisen pečat v
glasbi 19. in začetka 20. stoletja. Najbolj znana
sta brata Gustav in Benjamin, prvi po svojih
narodnobuditeljskih pesmih Slovenec sem, Vse
mine, Domovini…, drugi po prvi zgodovinski operi
Teharski plemiči in odrskem delu Tičnik. Josip
Ipavec pa se je med glasbene umetnike zapisal
kot avtor prvega slovenskega baleta s pantomimo
Možiček in operete Princesa Vrtoglavka.

SLOMŠKA
V vasi Uniše pri Ponikvi se je leta 1800 rodil blaženi
Anton Martin Slomšek. Njegova rojstna hiša je
obnovljena in na ogled obiskovalcem skozi vse leto.
V njej je prikazana življenjska pot velikega
duhovnika, vzgojitelja in narodnega buditelja od
njegovega zgodnjega otroštva prek odločitve za
duhovniški poklic in škofovske službe pa vse do
beatifikacije leta 1999.

MESTO SEVNICA IN GRAD SEVNICA

IZLETI PO ZASAVJU IN
OBSOTELJU

Rodni kraj sedanje prve dame ZDA Melanie Trump
vam postreže s čudovitim gradom, ki je eden
najpomembnejših in najbolje ohranjenih gradov
na naših tleh. Na grajskem pobočju najdete urejen
vinograd, v prostorih gradu pa vinsko klet, v kateri
lahko okusite znamenito sorto modre frankinje.
»Prva dama« v Sevnici pomeni tudi slastno
jabolčno sladico, ki si jo privoščite po leženem
sprehodu v grajskem parku.
Več informacij na www.visit-sevnica.com

OGLED STEKLARNE HRASTNIK
Laško je odlično izhodišče tudi za raziskovanje bogate rudarske dediščine, ki jo ponuja Zasavje, ali ostalih
predelov naše majhne, a izjemno pestre in raznolike Slovenije.

SEVNICA
Oddaljenost od Laškega: 30 km
Kako do Sevnice:
• Avto: 30 min
• Vlak: 40 min

TRBOVLJE
Oddaljenost od Laškega: 26 km
Kako do Trbovelj:
• Avto: 30 min
• Vlak: 40 min

Ste se kdaj vprašali, kako nastane steklo? Iz česa
je in kako ga oblikujemo v vse čudovite izdelke? Na
voljo je ogled 160 let stare tradicije izdelovanja
vrhunskega stekla v Steklarni Hrastnik. Ogled je
namenjen organiziranim skupinam.

4.DRITL
4. DRITL je virtualni muzej rudarske dediščine, ki
vas s pomočjo navidezne in razširjene resničnosti
popelje v svet rudarjev, kakršen je bil pred 100 leti.
Nepojmljiva in nepozabna izkušnja, ki je na kožo
pisan vsem generacijam!
Več informacij na 4dritl.si.

ŽIČKA KARTUZIJA
Kjer se čas ustavi in narava spregovori, kulturna
dediščina oživi. Že leta 1467 je bilo pritličje Gastuža del
Žičke kartuzije, kjer so popotnikom točili samostansko
vino in se danes ponaša kot najstarejša gostilna
na Slovenskem. V obokanih kleteh kartuzijanskega
samostana Žiče, ki ga je ustanovil mejni grof Otokar v
12. stoletju, zori 60.000 steklenic bele in rosé penine. V
Žički Kartuziji občutite mir, kot so ga živeli kartuzijanski
menihi …

pridružite na rajži. S splavom se bomo podali na dveurno
vožnjo po Savi in se preko doživete pripovedi, glasbe in
plesa pobliže spoznali s trdim življenjem splavarjev ter
z njihovimi šegavimi navadami. Doživeli boste tudi čisto
pravi splavarski krst.

PTUJ
Ptuj je staro mesto novih doživetij. Grad nad mestom
najstarejših vinskih kleti gleda na ulice z enim najbolj
barvitih karnevalov na svetu in kurenti, katerih
izjemnost je prepoznal tudi UNESCO. Mogočna reka
Drava in valoviti vinorodni griči ustvarjajo edinstveno
kuliso najstarejšega slovenskega mesta. Na grajskem
griču se stoletja zgodovine prepletajo z najžlahtnejšo
rastlino, vinsko trto.

VELIKA PLANINA
Pravljična planota z enim od največjih pastirskih
naselij v Evropi vas vabi, da spoznate zanimivo življenje
na planini in se okrepčate z mlečnimi dobrotami, ki jih
pripravljajo za vas.

ZLATI GRIČ
Zlati grič je prava zakladnica doživetij, saj se ponaša
z eno najmodernejših vinskih kleti v regiji, golf igriščem
med vinogradi, apartmaji v Vinogradniškem dvorcu
iz 15. stoletja in odlično kulinarično ponudbo. V osrčju
vinogradov se nahaja ena najsodobnejših vinskih kleti v
regiji. Objekt, velik 3.500 m2 s kapaciteto 1,3 milijona
litrov, je v celoti vkopan v zemljo. Nedaleč stran od tu je …

SPLAVARJENJE PO SAVI

MARIBOR
Maribor - štajerska prestolnica in drugo največje mesto
v Sloveniji - ponuja številne znamenitosti in zanimivosti,
ki spremenijo obisk mesta v pravo doživetje bogate
kulture in dediščine, izjemne vinske tradicije, veselega
in sproščenega prireditvenega utripa, pa tudi športne
evforije. Vabljeni v mesto najstarejše trte na svetu in
Evropsko prestolnico kulture 2012! Je stičišče vinskih
in kulinaričnih poti, kjer vino in kulinarika tvorita
pomemben del mestnega vsakdana.

Po Savi je nekdaj potekal živahen rečni promet. In
ker so bile Radeče v tistih časih osrednje pristanišče
na Savi, je zgodovina kraja in ljudi tesno povezana s
splavarjenjem. Številnim domačinom je namreč ta
dejavnost kar 500 let omogočala dostojno preživetje.
Splavarji, ki so opravljali zahteven, a spoštovan poklic,
so na svojih flosih prevažali predvsem les. Njihovo delo
je bilo nevarno, saj so po Savinji, Savi in Donavi včasih
pluli vse tja do Beograda in naprej do Črnega morja.
S prihodom železnice je splavarjenje začelo počasi
zamirati, kljub temu pa so flosarska tradicija, šege in
običaji v teh krajih pustili neizbrisen pečat.
V obdobju od aprila do oktobra se splavarjem lahko

LOGARSKA DOLINA
Je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi. Oddih
v mirnem okolju krajinskega parka lahko izkoristite za
pohodništvo, kolesarjenje, jahanje.

DOŽIVETJE DOLENJSKE
Je dežela posebnega vina po imenu cviček, prav tako
pa je prepoznavna po romantičnih gričih, vinogradih,
gradovih, toplih rekah in odlični kulinariki. Nikjer drugje
ne boste na tako majhnem prostoru našli toliko zidanic,
hramov in kleti, kot na Dolenjskem in v Beli krajini na
jugu Slovenije. Po nekaterih zapisih naj bi jih bilo okoli
15.000.

VINARIUM LENDAVA
Razgledovanje po Prekmurju se prične v Vinariumu
Lendava. Kdaj ste lahko na en mah zrli na pokrajine
kar štirih držav naenkrat? Razgledni stolp Vinarium
Lendava, visok 53.5 metrov, vam ponuja prekrasen
360° pogled na barvito pokrajino, ki sega od Lendavskih
goric, kjer je stolp ponosno postavljen, pa vse tja do
porečja Mure. Zajame prekrasen razgled na ravnice
in gričevja Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije.
Na najvišjo razgledno ploščad stolpa se lahko udobno
povzpnete z dvigalom ali pa se povzpnete po 240
stopnicah in užijete izjemen razgled.

Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
+386 3 423 2100
www.thermana.si | info@thermana.si

