
 

 

 

 

SAVINJSKE LOKALNE PIVOVARNE 

 
8:30  
Zbor kolesarjev pri Grofu ter jutranja kavica. 
Možnost najema električnega kolesa z doplačilom. 
 

9:00  
Kolesarjenje po stranskih cestah do Žovneškega gradu.  
 
9:45  
Voden ogled Žovneškega gradu. 
Predniki Celjskih knezov so močno zaznamovali obdobje srednjega 
veka ter vplivali na razvoj celotne Evrope. Odkrili bomo zanimivo 
dediščino in občudovali neokrnjeno naravo ob razgledu, ki vzame dih. 
 
10:30 
Kolesarjenje mimo Žovneškega jezera do postanka na malici 
 

10:50 
Malica v kozarcu. 
 
11:15 
Kolesarjenje do pivovarne Green Gold. 
 
11:30 
Ogled pivovarne Green Gold in degustacija piva. 
Zeleno zlato je že od vsega začetka povezovalna nit pivovarne Green Gold brewing. Pivovarna, ki stoji v 
središču Spodnje Savinjske doline v Spodnjih Grušovljah, je že desetletja povezana s hmeljarstvom. 
Predniki družine Rojnik so namreč tisti, ki so pred več kot 120 leti zasadili prvi hmelj in tako začeli 
zgodbo, ki jo piše vsako pivo Green Gold brewing.  
 
12:15 
Kolesarjenje med hmeljišči do Savinjske pivovarne 
 
13:00 
Voden ogled pivovarne Clef in degustacija piva. 
Edinstvenost kvalitetnega craft piva je plod prigaranega znanja, odločne zagnanosti in zanesenjaštva 
ter ure in ure truda in raziskovanja. V zgodbi pivovarne Clef, se prepletata in pretakata pivo in glasba.  
 
13:45 
Kolesarjenje do Perišča 
 
14:00 
Perišče - Obirovska južna 
 



 

 

  
14:45 
Kolesarjenje med hmeljišči do Žalca. 
 
15:00 
Ogled Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva ter zaključek na Fontani piva. 
Muzej, ki se nahaja v prostorih nekdanje sušilnice hmelja, je urejen v štirih nadstropjih. V njem boste 
spoznali prehrano, oblačila, običaje, številne hmeljarske izdelke ter orodja za pridelavo in obdelavo 
hmelja. Poskusili boste tudi lokalno savinjsko pivo – Kukec. 
 
16:00 
Fontana Piva 
Na fontani piva, ki je bila postavljena v Žalcu leta 2016 pa boste lahko na šestih točilnih pipah p0oskusili 
šest različnih piv slovenskih pivovarjev, varjenih iz štajerskega hmelja. 
 
17:00 
Organiziran prevoz nazaj v Grof ali po želji kolesarjenje do Vranskega. 
 
CENA PAKETA:  
6 – 10 oseb:  99€  na osebo 
11 – 15 oseb:  95€ na osebo 
16 – 20 oseb: 85€ na osebo 
Nad 20 oseb: 75€ na osebo 
 
CENA VKLJUČUJE: 

- Jutranja kavica pri Grofu 
- Voden ogled gradu Žovnek 
- Ogled pivovarne Green Gold in degustacija piva 
- Malica v kozarcu in 0birovska južina na Perišču s pijačo 
- Ogled Savinjske pivovarne in degustacija piva 
- Ogled Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva 
- Vrček na Fontani piva in degustacija 6x 1dl piva 
- Prevoz iz Žalca na Vransko ob zaključku ture 
- Kolesarske vodnike na poti in organizacijo ture 

 
MOŽNA DOPLAČILA: 

- Najem električnega kolesa: 30€ 
- Nastanitev v hotelu Grof: od 38€ na osebo na noč v dvoposteljni sobi v 3* delu in od 45€ na 

osebo na noč v dvoposteljni sobi v 4* delu.  
- Večerja v Grofu: od 14€ na osebo (3-hodni meni) 

 


