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DOŽIVETJE  HMELJA                          13,90 EUR / osebo

ŽALEC, MESTO GLASBE                          14,40 EUR / osebo
   
ŽALSKI  TRIKOTNIK                          19,10 EUR / osebo

ZGODBA PRVE SLOVENSKE PESNICE FANY HAUSMANN                    14,90 EUR / osebo
IN HMELJARSKA DEDIŠČINA 

OD BAZILIKE DO CERKVE, VMES SPREHOD PO JAKOBOVI POTI      11,50 EUR / osebo

KISLO ALI GRENKO? SLADKO ALI SLANO?                                                 29,90 EUR / osebo
VSE PRI NAS JE DOBRO IZBRANO!

ZAKLADI DRAGOCENIH TEKOČIN                       28,40 EUR / osebo

BODIMO AKTIVNI IN »ZELENI«!                         20,20 EUR / osebo

SPODNJA SAVINJSKA DOLINA, DOLINA ZELENEGA ZLATA      13,90 EUR / osebo

KJER SO VČASIH »VLADALI« GROFJE CELJSKI,    
DANES »VLADAJO« HMELJARJI

V OBJEMU ZELENEGA ZLATA IN VESOLJA     

OD HMELJA, SKOZI ZGODBE RUŠEVIN, DO PIVA        13,40 EUR / osebo

DOŽIVITE ZGODBO SIMONA KUKCA,           13,70 EUR / osebo
OČETA SLOVENSKEGA PIVOVARSTVA! 

OD HMELJA, USNJA, LESA DO SAVINJSKIH SPLAVARJEV       11,70 EUR / osebo

EKOMUZEJ HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE      25,60 EUR / osebo
TER SPLAVARJANJE NA REKI DRAVI

NARAVOSLOVNI DAN              7,70 EUR / osebo

KULTURNI DAN               5,80 EUR / osebo
         
 
          

        

         
 
          

        

     
       

18,60 EUR / osebo

18,40 EUR / osebo

PROGRAMI
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PRISOTNOST HMELJARSKEGA STAREŠINE IN PRINCESE ALI HMELJARJA IZ 
DRUŠTVA HMELJARJEV, HMELJARSKIH STAREŠIN IN PRINCES SLOVENIJE
Hmeljarski starešina in princesa ali hmeljar pozdravita skupino obiskovalcev in jim predstavita pomen 
hmeljarstva za Spodnjo Savinjsko dolino. Predstavita tudi svoje poslanstvo, ohranjanje hmeljarske de-
diščine. Hmeljarski starešina predstavlja hmelj kot rastlino, hmeljarska princesa pa njen plod, hmeljski 
storžek. 

Cena za 30-minutno prisotnost               10,00 EUR  

ANIMACIJSKI PROGRAM ROČNEGA OBIRANJA HMELJA V HMELJIŠČU, NAHMELJAR-
SKI KMETIJI ALI V EKOMUZEJU HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Zajema prisotnost gospodarja, obirovke in hlapca (varianta I: 3 nastopajoči, varianta II: 10 nastopajočih), 
ki prikažejo ročno obiranje hmelja in običaje, povezane z njim. K obiranju nato povabijo vse prisotne v 
skupini. Tako si udeleženci pridobijo izkušnjo ročnega obiranja hmelja, lahko ga otipajo, povonjajo ter 
izvedo, kako se je včasih živelo in delalo na hmeljarskih kmetijah in v hmeljiščih. 

Cena enournega programa (3 nastopajoči)   60,00 EUR
Cena enournega programa (10 nastopajočih)             110,00 EUR
Cena obirovske južine v hmeljišču/osebo      3,00 EUR

VENČEK PIV – DEGUSTACIJA PETIH RAZLIČNIH VRST PIVA V EKOMUZEJU 
HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE 
Vključuje 0,2 l svetlega piva Kukec − Savinjsko pivo, 0,2 l temnega termalnega piva Kukec − Savinjsko 
pivo in 3 x 0,2 l piv Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (pšenično, temno, brezalkoholni je-
čmenov napitek – stvar dogovora in trenutne zvarjene ponudbe).

Cena za venček piv/osebo           5,00 EUR

MEDENA MALICA V EKOMUZEJU HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Vključuje kos kruha, namazan z medom lokalnih čebelarjev, ter čaj, sladkan z medom. 

Cena malice/osebo                                     1,50 EUR 

OBIROVSKA JUŽINA V EKOMUZEJU HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA SLOVENIJE
Vključuje tople murke, stročji zabeljen fižol, kos kruha in kos govedine.

Cena na malico brez govedine/osebo       3,90 EUR 
Cena na malico z govedino/osebo       4,40 EUR

DODATNA PONUDBA
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STROKOVNI OGLED MIKROPIVOVARNE INŠTITUTA ZA HMELJARSTVO IN 
PIVOVARSTVO SLOVENIJE
Vključuje strokovno voden ogled mikropivovarne Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 
Degustacija zajema pokušino 2 x 0,2 l piva, zvarjenega v mikropivovarni Inštituta za hmeljarstvo in pivo-
varstvo Slovenije. 

OTROŠKA ANIMACIJA
Otroci lahko v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ali pri Ribniku Vrbje s pomočjo animira-
nega vodenja doživijo pravo poučno avanturo. Vsebina animacije je prilagojena starostni skupini otrok in 
aktualnemu učnemu načrtu: reševanje križank, anagramov, iskanje in opazovanje živali ter rastlinstva, 
spoznavanje hmelja...  

Animacija na otroka/šolsko uro                     3,00 EUR
Cena velja za šolske skupine.

Cena/osebo brez degustacije        3,05 EUR
Cena/osebo z degustacijo         4,60 EUR

OGLED VRTA ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN INŠTITUTA ZA HMELJARSTVO 
IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE
Vključuje voden ogled vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slo-
venije. Vodenje izvajajo strokovnjaki omenjenega inštituta. 

Cena/osebo – odrasli          4,60 EUR
Cena/osebo – otroci, upokojenci, dijaki, študentje      3,25 EUR

DEGUSTACIJA DOBROT BLAGOVNE ZNAMKE ZELENO ZLATO 
Vsebuje degustacijo izdelkov savinjskih kmetij: različni siri (4 vrste: z zelišči, z orehi, mehek sir, poltrdi 
sir), 1 hleb kruha, 2 l jabolčnega soka, orehi, keksi.

Cena degustacije na skupino 15 oseb:      30,00 EUR

DEGUSTACIJA DOBROT DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA OBČINE ŽALEC
Vsebuje degustacijo pekovskih, mesnih in drugih izdelkov, ki jih ročno pripravijo, spečejo članice Društva 
podeželskih žena Občine Žalec. 

Cena degustacije na skupino 15 oseb:     50,00 EUR

POZDRAV IN PRISOTNOST MASKOTE HMELJKA ALI PONIRKA
Otroke lahko v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ali pri Ribniku Vrbje pozdravi izbrana 
maskota in jih animira. 

Prisotnost in animacija za 30 minut                 50,00 EUR  
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Prisotnost in animacija za 30 minut                 50,00 EUR  

KOSILO ALI DEGUSTACIJA NA TURISTIČNI KMETIJI COKAN, RIBNIK STESKA
Kosilo vsebuje govejo juho, pečeno postrv ali jagnjetino, krompirjevo solato in svež paradižnik ter sladico. 

Degustacija na turistični kmetiji Cokan vsebuje namaze iz dimljenih postrvi, dimljene postrvi, jagnjetino, 
domač bezgov sok.

Cena kosila/osebo            8,00 EUR
 

Cena degustacije/osebo           5,00 EUR 

PIVOVSKO KOSILO V THERMANI LAŠKO 
Pivovsko kosilo sestavljajo porova kremna juha z ajdovo kašo, svinjski file v pivovi omaki, pivska pečenica 
v testu, pražen krompir, suha sliva v ovoju slanine, pečena paprika z bučkami, sestavljena solata, pivovski 
zavitek.

Cena kosila/osebo                                 10,00 EUR  

GAMBRUSOV MENI V THERMANI LAŠKO 
Gambrusov meni sestavljajo goveja juha s pivskimi fritati, ocvrta puranova ruladica v pivovem testu s 
pečenjaki, svinjski kotlet s sladko kislo pivovo omako, pečen krompir v foliji, zelje s pivom, sestavljena 
solata, ocvrte jabolčne rezine z vanilijevo kremo. 

Cena menija/osebo                    20,00 EUR

ORGANIZACIJA TEČAJA NORDIJSKE HOJE

Dvourna predstavitev nordijske hoje                 50,00 EUR
10-urni tečaj nordijske hoje               200,00 EUR

TRADICIONALNO FLOSARSKO KOSILO
Vključuje golaž, polento zabeljeno z grumpi, kruh in flosarsko kavo.

Cena/osebo            4,00 EUR

OBISK CASINOJA RUBIN

Vključuje ogled igralnice Casinoja Rubin. 

KOSILO NA TURISTIČNI KMETIJI PR´ MLINARJU
Kosilo vsebuje govejo ali gobovo juho, kos svinjske pečenke, kos ocvrtega piščanca, kos govedine, štruklje, 
pražen krompir, zelenjavo, sestavljeno solato ter jabolčni zavitek.
Vegetarijanski meni vsebuje špargljevo juho, bučke z mandeljni, polento s špinačo, žlikrofe s paradižniko-
vo omako, porovo pito, bezeg v pivskem testu, polnozrnate štruklje, sezonsko solato in sladico. 

Cena kosila/ osebo        10,00 EUR
Cena vegetarijanskega menija/osebo      11,00 EUR
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Vsi programi so izračunani na minimalno število oseb (15 oseb), razen programi za 
šolske skupine. Pri manjšem številu oseb se cene programov zvišajo. 

Največje število oseb za posamezen program je 50. 

Cene za degustacije se v programih prilagajajo številu oseb v skupini. 
Osnovna cena degustacije je izračunana za 15 oseb.

Plačilo programa se izvaja na dan realizacije programa. Storitve se plačujejo ločeno,  na 
posameznih lokacijah, ki so vključene v program. V kolikor naročnik za izvedbo progra-
ma sodeluje s turistično agencijo, ki za ZKŠT Žalec izvaja trženje programov, mora biti 
plačilo programa izvedeno vsaj 4 dni pred predvidenim izletom na osnovi računa, ki ga 
izda turistična agencija. Na osnovi plačila računa naročnik prejme voucher.  

Rezervacije programov in dodatne ponudbe je potrebno izvesti vsaj 5 dni pred pred-
videnim terminom izvedbe programa, prav tako rezervacijo dodatne ponudbe. Rezer-
vacija brez potrditve avtomatsko propade.

V primeru, da kljub potrditvi rezervacije skupina ne pride oziroma ne izvede izleta in 
ni izvedla odpovedi vsaj 2 dni pred predvidenim datumom, se stranki zaračuna 80 % 
stroškov celotne storitve. 

Cene programov zajemajo tudi stroške organizacije in posredovanja, izjema so pro-
grami za šolske skupine.   

ZKŠT Žalec si pridržuje pravico do spremembe cen. Cene se lahko spremenijo zaradi sprememb cen pri izvajalcih 

posameznih aktivnosti ali splošnih sprememb na ravni države (spremembe davkov in ostalih dajatev).

Ponatisi, spremembe in pravice kopiranja brošure ima le ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec.

Zavod za kulturo,
šport in turizem
Aškerčeva 9a
3310 Žalec / Slovenija

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec / Slovenija

www.turizem-zalec.si
zkst.tic@siol.net
www.zkst-zalec.si
www.ekomuzej-hmelj.si

PLAČILNI POGOJI IN 
OSTALA DOLOČILA






