
ŽOVNEŠKO DOŽIVETJE 
                          Z GRAJSKO GOSPO HEMO
Podoživite izjemno in pomembno zgodovino svobodnih gospodov 
Žovneških, prednikov Celjskih knezov, ki so močno zaznamovali obdobje 
srednjega veka ter vplivali na razvoj celotne Evrope. Odkrijte zanimivo 
dediščino in občudujte neokrnjeno naravo ob razgledu, ki vzame dih. 
Sprostite se in občutite moč izrazite pozitivne energije gradu ter delček 
mogočne in večne ljubezni Friderika in Veronike. 

Program vključuje:
potovanje skozi pomembno in zanimivo zgodovino z ogledom Žovneškega 
gradu z grajsko gospo Hemo, dobrodošlico (pogostitev) v stolpu ter 
zanimivo interpretacijo zgodovine.

Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus do pod gradu, 
peš vzpon na grad (okvirno 15-20 minut).
* V primeru, da je oseba omejena z gibanjem, zagotovimo tudi prevoz do gradu.

Trajanje izleta: 1 h + vzpon in spust z gradu

Cena na osebo: 
4 € (skupina nad 20 oseb), 
5 € (skupina do 20 oseb)

Cena vključuje: 
• organizacijo in voden ogled po programu,
• dobrodošlica (pogostitev) v grajskem stolpu.

Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom: 
• ogled drugih znamenitosti v občini;
• kosilo /malica v Brunarici Jezero ob Braslovškem
   jezeru, Žareči rajngli ob Ribniku Preserje, 
  Gostišču Ferlič ali Gostilni Parižlje 
  (menije posredujemo glede na povpraševanje);
• organiziran avtobusni prevoz 
• vožnja s kočijo ali vozom



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 pomembno in izjemno zgodovino Žovneških gospodov,
  prednikov Celjskih knezov, z ogledom Žovneškega gradu z grajsko gospo
  Hemo in dobrodošlico v stolpu, 
• trški potep skozi trg Braslovče z ogledom dvorca Legant in cerkve Marije
  Vnebovzete, kjer je bila Veronika začasno pokopana. 

Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus

Trajanje izleta: predvidoma 2,5 h

Cena na osebo: 
6 € (skupine nad 20 oseb), 
7 € (skupine do 20 oseb).

Cena vključuje: 
• organizacijo in voden ogled po programu,
• posamezne oglede in vstopnine,
• dobrodošlico na gradu Žovnek.

Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom: 
• kosilo v Brunarici Jezero ob Braslovškem jezeru, Žareči rajngli ob Ribniku
  Preserje, Gostišču Ferlič ali Gostilni Parižlje (menije posredujemo 
  glede na povpraševanje);
• ogled drugega največjega in najstarejšega kozolca v Sloveniji 
  (prireditveni prostor »Skupn plac« - možnost tudi malice iz avtobusa);
• grajski obisk v Grajski vasi z ogledom stare kmečke hiše iz leta 1806, 
  Steklarstva Lukanc, cerkve s steklenim oltarjem in vaškega središča s periščem;
• zajtrk na Dobrovljah ob Klopci ljubezni;
• obisk hmeljarske kmetije;
• vožnja s kočijo ali vozom;
• organiziran prevoz za skupine.



PO GRAJSKI POTI DO ZELENEGA ZLATAPO GRAJSKI POTI DO ZELENEGA ZLATAPO GRAJSKI POTI DO ZELENEGA ZLATA
                          »OD ŽOVNEKA DO ŽALCA«
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 skozi dolino zelenega 
zlata z okusom hmelja in lokalnih dobrot ter »doživeli zeleno zlato« v 
Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva in ob Fontani piv.

»Gosposki« del izleta vključuje:
• ogled Žovneškega gradu z grajsko gospo Hemo in dobrodošlico v stolpu, 
• trški potep skozi trg Braslovče z ogledom cerkve Marije Vnebovzete 
  in dvorca Legant,
• ob vožnji predstavitev ostalih znamenitosti občine.

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

Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus

Trajanje izleta: okvirno 7 h 

Cena na osebo:
19 € (skupina nad 20 oseb); 
20 € (skupine do 20 oseb).

Cena vključuje: 
• organizacijo in vodenje po programu;
• vse vstopnine in oglede;
• grajsko dobrodošlico (pogostitev) na gradu Žovnek;
• dobrodošlico (pogostitev) na hmeljarski kmetiji.

Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom: 
• kosilo v Brunarici Jezero ob Braslovškem jezeru, Žareči rajngli ob Ribniku
  Preserje, Gostišču Ferlič 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 drugačne ponudbe 
  (zamenjava, dodajanje, odstranjevanje ogledov, izbira kosila …).



BRASLOVŠKA PODEŽELSKA AVANTURABRASLOVŠKA PODEŽELSKA AVANTURABRASLOVŠKA PODEŽELSKA AVANTURA
PO POTI VERONIKE DESENIŠKE 
Z GRAJSKIM OBISKOM NA VASI, HMELJARSKIM 
DOŽIVETJEM IN KULINARIČNIM RAZVAJANJEM 

Okusite čare občine Braslovče. Podoživite izjemno zgodovino, odkrijte 
zanimivo dediščino in občudujte neokrnjeno naravo.  

Program vključuje:
• »Grajski« obisk na vasi: obisk slikovite vasice s statusom kulturnega
  spomenika, Grajske vasi, z ogledom kmečke Rezarjeve hiše iz leta 1806,
  Steklarstva Lukanc, cerkve s steklenim oltarjem, vaškega jedra s periščem.

• Po poti Veronike Deseniške: potovanje skozi pomembno in zanimivo
  zgodovino Žovneških gospodov, prednikov Celjskih knezov, od gradu 
  Žovnek mimo graščine Ruhetal do trga Braslovče z ogledom cerkve 
  Marije Vnebovzete, kjer je bila Veronika začasno pokopana.

• Obisk hmeljarske kmetije Prislan v Poljčah: ogled kmetije, hmeljišč 
  in predstavitev hmeljarstva.

• Kulinarično razvajanje v Brunarici jezero ob Braslovškem jezeru, 
  Žareči rajngli ob Ribniku Preserje, Gostišču Ferlič ali Gostilni Parižlje 
  (menije posredujemo ob naročilu).

Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus

Trajanje izleta: okvirno 5, 5 h + kosilo in prosti čas

Cena na osebo:
12 € (skupina nad 20 oseb); 
13 € (skupine do 20 oseb).

Cena vključuje: 
• organizacijo in vodenje po programu,
• posamezne oglede in vstopnine.

Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom: 
• vožnja z vozom ali kočijo (od gradu do jezera);
• zajtrk na Dobrovljah ob Klopci ljubezni;
• ogled drugega največjega in najstarejšega kozolca na prireditvenem
  prostoru »Skupn plac« ob poti na Braslovško jezero;
• predstavitev lepot Letuša;
• kosilo oziroma malica.



OD GOSPODA DO KNEZA OD GOSPODA DO KNEZA OD GOSPODA DO KNEZA 
          »OD ŽOVNEKA DO CELJA« 
                   SKOZI DOLINO ZELENEGA ZLATA
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 skozi dolino zelenega 
zlata z okusom hmelja in lokalnih dobrot ter se povzpeli vse do Celjskih 
knezov.

»Gosposki« del izleta vključuje:
• ogled Žovneškega gradu z grajsko gospo Hemo in dobrodošlico v stolpu, 
• trški potep skozi trg Braslovče z ogledom cerkve Marije Vnebovzete 
  in dvorca Legant,
• ob vožnji predstavitev ostalih znamenitosti občine.

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

»Knežji« del izleta vključuje:
• voden ogled starega gradu Celje. 

Način prevoza: lasten prevoz ali avtobus

Trajanje izleta: okvirno 8 h 

Cena na osebo: 25 €

Cena vključuje: 
• organizacijo in vodenje po programu;
• vse vstopnice in ogledi;
• grajsko dobrodošlico (pogostitev) na gradu Žovnek;
• dobrodošlico (pogostitev) na hmeljarski kmetiji.

Možnost dodatnih aktivnosti z doplačilom: 
• vožnja s kočijo ali vozom;
• kosilo v Brunarici Jezero ob Braslovškem jezeru, Žareči rajngli 
  ob Ribniku Preserje, Gostišču Ferlič ali Gostilni Parižlje;
• možnost dodatnih ogledov: grajski obisk na Grajski vasi, ogled Jame pekel,
  Rimske nekropole, gradu Komenda na Polzeli, Pokrajinskega muzeja Celje,
  mesta Celje ipd.

* Možne spremembe cene in programa ob izbiri drugačne ponudbe (zamenjava ogledov, dodajanje ogledov, izbira kosila …)


