
Vabl jeni  v  objem zelenega z lata
Vse poti vodijo v Žalec, v središče Spodnje Savinjske doline, svet hmeljarskih skrivnosti in pestrih 

kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. 
Več kot 150 - letna tradicija hmeljarstva je v teh krajih pustila svoj pečat, zgodbo o hmelju – zelenem 

zlatu, kot mu rečemo domačini pa je najbolje spoznati v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije. Edinstven muzej, posvečen tej grenki roži, vas popelje po poti zgodovine hmeljarstva in 

pivovarstva, z mnogimi zanimivimi zgodbami preplete preteklost in sedanjost ter vas obogati z izkušnjo.
Sledove bogate preteklosti je moč zaslediti tudi v zgradbah starega trškega jedra. Sprehod po urejenem 
in živahnem mestnem jedru Žalca, ki ga obdajajo lepo ohranjene trške hiše z zanimivo zgodovino vam 
pričara zgodbe pomembnih žalskih veljakov. Eden takšnih je Friderik Širca – Risto Savin, skladatelj v 
generalovi uniformi. Oglejte si njegovo spominsko sobo, urejeno v hiši, kjer je preživel svojo mladost 

in starost. K ogledu vabita tudi Spominski salon slikarke Jelice Žuža in Galerija savinjskih 
likovnikov, prav tako urejena v prvem nadstropju Savinove hiše.

Veste kakšnega okusa je zeleno zlato? Naredite požirek iz Fontane piv Zeleno zlato, prve fontane 
piva na svetu. Vrček s čipom vam omogoči pokušnjo različnih vrst piva z aromatičnim štajerskim 

hmeljem. Da doživetje ostane nepozabno, lahko vrček, ki ga je zasnoval znani oblikovalec Oskar Kogoj, 
po pokušnji odnesete domov. Obiščite nas od 1. aprila do 31. oktobra!

Tudi ljubiteljem narave v Žalcu ne bo dolgčas. Sprehodite se okrog ribnika Vrbje ali pa si oglejte jamo 
Pekel, enega največjih naravnih biserov Spodnje Savinjske doline. Nedaleč stran, v Šempetru, se 

ustavite še pri Rimski nekropoli, bogatem arheološkem parku grobnic elite takratne Celeie.
Na svojih potepanjih po Žalcu in okolici pa ne ne zamudite obiska pri lokalnih gostinskih ponudnikih, ki 

ponujajo tipične okuse doline pod znamko Zeleno zlato.
 

Savinova hiša: 6,00 €
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije: 8,00 €

vrček za degustacijo na Fontani piv Zeleno zlato (6 x 1 dcl): 16,00 €
Jama Pekel: 16,00 €

Rimska Nekropola: 10,00 €
* nočitev z zajtrkom: B & B Dvorec Petrovče - 79,00 €

Informacije in rezervacije:
TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec,  zkst.tic@siol.net , 03 710 04 34

CENA PAKETA (ZA DVE OSEBI): OD 135,00 €


