VODENI IN ORGANIZIRANI IZLETI
BRASLOVŠKA PODEŽELSKA AVANTURA
Okusite čare občine Braslovče. Lokalne dobrote in neokrnjeno
naravo na planoti Dobrovlje. Lepote kraja Letuš. Trško življenje in
bogato kulturno dediščino med ogledom trga Braslovče s cerkvijo
Marije Vnebovzete in Legantom. Izjemno zgodovino in slikovito
naravo na poti do gradu Žovnek, mimo lokalnih jezer do hmeljarske
kmetije z obiskom vasice Grajska vas.
Program vključuje:
• domači zajtrk (malica) na zakraseli planoti Dobrovlje,
• predstavitev lepot Letuša,
• obisk Grajske vasi s cerkvijo sv. Krištofa, obnovljenim vaškim
periščem, Rezarjevo domačijo in Steklarstvom Lukanc,
• doživetje na hmeljarski kmetiji,
• potovanje skozi zgodovino in ogled Žovneškega gradu z
grajsko gospo Hemo in dobrodošlico v stolpu,
• trški potep skozi Trg Braslovče z ogledom cerkve Marije
Vnebovzete in dvorca Legant,
• sprehod do Braslovškega jezera z možnostjo kosila v
restavraciji Brunarica Jezero.
Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus
Trajanje izleta: okvirno 5 h
Cena: 15 € na osebo (nad 15 udeležencev)
Cena vključuje:
• organizacijo in voden ogled po programu,
• posamezne oglede in vstopnine,
• domači zajtrk oziroma hladno malico na Dobrovljah,
• pijačo dobrodošlice na gradu Žovnek.
Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom:
• kosilo v restavraciji Brunarica Jezero (10 € za meni),
• organiziran avtobusni prevoz (po dogovoru glede na skupino),
• vožnja s kočijo ali vozom (po dogovoru glede na skupino).

PO POTI VERONIKE DESENIŠKE Z
GRAJSKO GOSPO HEMO
Podoživite izjemno zgodovino, odkrijte zanimivo dediščino in
občudujte neokrnjeno naravo. Po poti od gradu Žovnek mimo
Žovneškega jezera skozi Trg Braslovče do cerkve Marije Vnebovzete
vas bo vodila grajska gospa Hema.
Program vključuje:
• potovanje skozi zgodovino in ogled Žovneškega gradu z
grajsko gospo Hemo in pijačo dobrodošlice,
• trški potep skozi Trg Braslovče z ogledom cerkve Marije
Vnebovzete in dvorca Legant.
Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus
Trajanje izleta: okvirno 2 h
Cena: 5 € na osebo (nad 15 udeležencev), 7 € (manj kot 15
udeležencev)
Cena vključuje:
• organizacijo in voden ogled po programu,
• posamezne oglede in vstopnine,
• pijačo dobrodošlice na gradu Žovnek.
Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom:
• kosilo v restavraciji Brunarica Jezero (meni ne vključuje
pijače),
• organiziran avtobusni prevoz (po dogovoru glede na skupino),
• vožnja s kočijo ali vozom (po dogovoru glede na skupino).

TRŠKI POTEP DO BRASLOVŠKEGA JEZERA
Spoznajte bogato dediščino s kulinaričnim razvajanjem v Brunarici
Jezero in sprostitvenim sprehodom okrog Braslovškega jezera.
Ogled Trga Braslovče s cerkvijo Marije Vnebovzete in Legantom,
mimo prireditvenega prostora do Braslovškega jezera.
Program vključuje:
• trški potep skozi Trg Braslovče z ogledom cerkve Marije
Vnebovzete in dvorca Legant,
• sprostitveni sprehod okoli Braslovškega jezera s kulinaričnim
razvajanjem v restavraciji Brunarica Jezero.
Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus
Trajanje izleta: okvirno 2 h (odvisno od prostega časa in časa za
kosilo)
Cena: 15 € na osebo
Cena vključuje:
• organizacijo in voden ogled po programu,
• posamezne oglede in vstopnine,
• kosilo ali večerjo v restavraciji Brunarico Jezero (meni ne
vključuje pijače).
Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom:
• vožnja s kočijo ali vozom (po dogovoru glede na skupino).

»GRAJSKI« OBISK NA VASI
Doživite slikovito vasico Grajska vas z obnovljenim grajskim
periščem, cerkvijo sv. Krištofa, staro kmečko Rezarjevo hišo in
Steklarstvom Lukanc. Priporoča se še vzpon na bližnjo Šmiglovo
zidanico, obisk ranča Mustang in vožnja s kočijo ali vozom.
Program vključuje:
• potep po zanimivem središču Grajske vasi po programu,
• obisk stare, kmečke Rezarjeve hiše iz leta 1806,
• ogled Steklarstva Lukanc,
• okrepčilo na ranču Mustang,
• vožnjo z vozom ali kočijo.
Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus
Trajanje izleta: okvirno 2 h
Cena: 10 € na osebo (brez vožnje s kočijo in/ali malice je cena 5 €)
Cena vključuje:
• organizacijo in voden ogled po programu,
• posamezne oglede in vstopnine,
• okrepčilo na ranču Mustang,
• vožnjo z vozom.
Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom:
• vožnja s kočijo ali vozom (po dogovoru glede na skupino).

OD GOSPODA DO KNEZA, OD RUŠEVIN DO GRADU
Odpotujete skozi zgodovino po tematski poti od Žovneških
gospodov do Celjskih knezov, od Žovneškega do Celjskega gradu.
Nepozabno srednjeveško potovanje bo obogatilo kulinarično
razvajanje v priznani gostilni Galerija okusov v parku Novo Celje,
raziskovanje znamenitosti Savinjske doline ter osvežitev pri Fontani
piva v Žalcu. »Po savinjsko«, s pridihom lokalnega in globalnega,
urbanega in divjega, tradicionalnega in modernega bomo potovali
skozi srednji vek vse do danes z grajsko gospo Hemo.
Program vključuje:
• voden ogled Žovneškega gradu in pijačo dobrodošlice,
• potep skozi Trg Braslovče do Leganta in cerkve Marije
Vnebovzete,
• raziskovanje znamenitosti na poti od Žovneka do Celja,
• vmesni postanek na kulinaričnem razvajanju v priznani
Galeriji okusov v parku Novo Celje,
• osvežitev pri Fontani piv v Žalcu,
• voden ogled Celjskega gradu.
Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus
Trajanje doživetja: okvirno 6 h
Cena: 35 € na osebo (nad 15 udeležencev) brez prevoza
* Program izleta je možno prilagoditi željam, posledično se
spreminja tudi cena (brez kosila, z ali brez prevoza, manj/več
ogledov ipd.)
Cena vključuje:
• organizacijo in voden ogled po programu,
• vse posamezne oglede in vstopnine,
• pijačo dobrodošlice na gradu Žovnek,
• hrano v restavraciji Galerija okusov,
• vrček in pivo pri Fontani.
Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom:
• organiziran avtobusni prevoz,
• nekdanji gradovi Žovneških gospodov v sosednjih krajih in
druge znamenitosti (Šenek in Grad Komenda na Polzeli,
obisk kraja Tabor z nekdanjim gradom Ojstrica in Krvavico,
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu …)

SAMOSTOJNI OGLEDI IN POTEPI PO OBČINI
BRASLOVČE
IZ LETUŠA PO SAVINJSKI POTI NA DOBROVLJE
Uživajte v idilični naravi med pohodom na zakraselo planoto
Dobrovlje. Savinjska pešpot vodi izpred Sulcerjeve hiše mimo
cerkve sv. Janeza Krstnika do lovske koče LD Braslovče. Pot se
nadaljuje proti Bezovcu (857m) in naprej do Doma borcev na
Dobrovljah. Priporoča se še ogled sv. Janeza in Pavla.
Planinska pot traja približno 1,5h ter je primerna za rekreativne
pohodnike. Priporočamo malico iz nahrbtnika.

S KOLESOM PO OBČINI BRASLOVČE
Ljubitelji kolesarjenja si lahko zanimivosti braslovškega podeželja
ogledate na eni izmed kolesarskih poti.
Krožna kolesarska povezava po Spodnji Savinjski dolini
Proga je dolga približno 50 km. Poteka po poti: Žalec - Vrbje - Sp.
Roje - Šešče - Sv. Lovrenc - Do lenja vas - Kaplja vas - Grajska vas –
Tabor - Čeplje - Vransko - Prekopa - Šmartno - Sp. Podvrh - Žovnek
- Sp. Gorče - Rakovlje - Parižlje - Polzela - Založe - Grušovlje Podlog -Gotovlje - Žalec.
Kolesarska pot 6
Proga je dolga okoli 13 km. Je lahka proga in poteka po poti: Kaplja
vas - Zg. Selo - Grajska vas - Gomilsko - Kamenče - Poljče - Zakl Trnava - Šentrupert - Kaplja vas.
Kolesarska pot 7
Dolga je 12 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka
po poti: Kamenče - Sp. Podvrh - Žovneško jezero - Sp. Gorče Rakovlje - Parižlje - Poljče - Kamenče.
Kolesarska pot 8
Dolga je 18 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti:
Sp. Podvrh - Gomilsko -Grajska vas - Ojstriška vas -Tabor - Čeplje Prekopa - Sp. Podvrh.
Kolesarska pot 9
Dolga je 20 km in poteka po poti: Parižlje - Polzela - Založe Grušovlje - Šempeter - Šešče -Sv. Lovrenc - Latkova vas - Dolenja

vas - Kaplja vas - Šentrupert -Trnava - Zakl - Poljče -Parižlje. Je
lahka proga.
Kolesarska pot 14
Proga je dolga okoli 16 km, je srednje težka proga in poteka po
poti: Grajska vas - Zg. Selo -Šmiglova zid. - Miklavž - Loke -Tabor Ojstriška vas - Grajska vas.
Kolesarska pot 16
Je težka proga, dolga 26 km. Poteka po poti: Vransko -Tešova Čreta - Dobrovlje - M. Braslovče - Preserje - Braslovče - Braslovško
jezero.
Več o kolesarskih poteh in zemljevid poti v sosednjem dokumentu.

