
S kolesom po Spodnji Savinjski dolini 

Na odkrivanje lepot naše doline se lahko
odpravite tudi z električnim kolesom. Če svojega
e-kolesa nimate, si ga lahko sposodite na eni od 5
postaj sistema Kolesce, ki jih najdete v Žalcu.
Za prijetno kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini
je poskrbljeno po dobro označenih kolesarskih
poteh, ki potekajo po lokalnih in stranskih cestah
in so različnih zahtevnostnih stopenj. 

Spodnja Savinjska dolina je svet
hmeljarskih in pivovarskih
skrivnosti. Okuse in doživetja
povezuje zeleno zlato, kot
domačini pravimo hmelju. Polja z
najboljšimi hmeljskimi sortami
ležijo v objemu zelenih hribov in
poleti odišavijo dolino s sladko-
grenkim vonjem. 

Zgodbo o hmelju je najbolje spoznati v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.
Edinstven muzej z zanimivimi zgodbami preplete preteklost in sedanjost ter vas obogati z
izkušnjo. Ena takšnih je tudi nov virtualno-resničnostni film »Doživetje zelenega zlata«, ki
obiskovalca s pomočjo posebnih VR očal ponese v vsakdan obiralcev hmelja. 

Od Ekomuzeja vas naj pot popelje do Dvorca Novo Celje, ki se uvršča med najpomembnejše
spomenike profane baročne arhitekture na slovenskih tleh, od tam pa čez hmeljišča do Ribnika
Vrbje. Ribnik z bogato floro in favno spada v območje Natura 2000 in je pravo zatočišče za
različne vrste ptic. Ponirkova postojanka ob ribniku, s ponudbo pijače, sladoleda in otroških igral
je pravo mesto za prijeten postanek na poti. 

Nekaj kilometrov iz Žalca se ustavite v Šempetru - v Rimski Nekropoli in si oglejte
bogat arheološki park grobnic celeianske elite, nato pa nadaljujte do Jame Pekel - kraške jamo, ki
predstavlja enega najlepših biserov Spodnje Savinjske doline. Jama vas bo navdušila s prelepimi
kapniki in najvišjim podzemnim slapom v Sloveniji, ki ga lahko občudujete iz neposredne bližine.

Za konec pa nazaj v Žalec - do Fontane piv Zeleno zlato. Fontana predstavlja srce druženja za
domačine in obiskovalce v mestnem parku. Vrček s čipom je ključ do polnitve s pivom. Z enim
nakupom lahko poskusite do šest vrst piv z aromatičnim štajerskim hmeljem, vsakič po deciliter,
da doživetje ostane nepozabno, pa vrček, ki ga je zasnoval sloviti slovenski oblikovalec Oskar
Kogoj, po pokušini odnesete domov kot spominek.

Kolesarskim podvigom morajo slediti tudi kulinarični, zato ne zamudite obiska pri lokalnih
gostinskih ponudnikih, ki ponujajo tipične okuse naše zelene doline.


