
OD HMELJA DO PIVA - 
TRADICIJA SIMONA KUKCA

Če si želite spoznati zgodbo o hmelju in pivu vas vabimo,  
da se nam pridružite v Žalcu in Laškem. Mesti ne povezuje 
zgolj hmeljarstvo in pivovarstvo temveč tudi Simon Kukec 

(1838 – 1910), zavedni Slovenec, ki je bil pomemben podjetnik, 
pivovar in hmeljar. Z nakupom pivovarn v Žalcu in Laškem 
- Združeni pivovarni Žalec in Laški trg - se je začela njegova 

zgodba o uspehu. 

TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec,  
T: 03 710 04 34, E: zkst.tic@siol.net

TIC Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško,  
T: 03 733 89 50, E: tic@stik-lasko.si

INFORMACIJE IN REZERVACIJE:



Cena: 9,70 €/osebo (8,70 €/osebo za upokojence)
Cena je izračunana na 15 oseb ter vključuje vstopnine in oglede po programu, degustacijo 
hišnega piva Kukec, degustacijo piva Pivovarne Laško s slanim pecivom, DDV, organizacijo in 
vodenje. 
Vodenje se lahko izvede tudi v nemškem in angleškem jeziku. Možnost izvedbe v tujih jezikih 
je odvisna od razpoložljivosti tujegoverečega vodnika in se izvede ob doplačilu. 
Program traja okvirno štiri ure in se na željo skupine lahko spreminja. Pridržujemo si pravico 
do spremembe cen.

IZMED DODATNE PONUDBE* LAHKO IZBIRATE: 
Obirovska malica: 5,00 €/osebo

(zabeljen stročji fižol in krompirjeve murke)
Pivovsko kosilo: 10,00 €/osebo

(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)
Gambrinusov meni: 20,00 €/osebo

(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 vaniljevo kremo)

Skrivnosti hmelja bomo odkrivali v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije, stari sušilnici hmelja, ki razkriva zanimivo in drugačno muzejsko 
izkušnjo ter pripoveduje zgodbo o dragoceni zeleni roži, ki že od nekdaj 
krasi Spodnjo Savinjsko dolino ter ji daje svojevrsten pečat. V ekomuzeju 
bomo izvedeli vse o hmelju, hmeljarstvu in pivu, si ogledali hudomušen film 
iz prejšnjega stoletja, popili hišno pivo ter po želji pojedli še »obirovsko 
malico«*. Morda se nam bo celo zazdelo, da doživljamo petje tisočerih obirovk 
in vonjamo sveže obran hmelj.
Po odhodu iz Žalca bomo v Laškem spoznali več kot 180-letno tradicijo varjenja 
piva. Pivovarna Laško, vodilna pivovarna v Sloveniji, ki se uvršča med največje 
evropske proizvajalke piva, vari pivo po tradicionalnih, preverjenih recepturah. 
Zaupali nam bodo skrivnosti varjenja piva in nas popeljali skozi avtomatizirane 
proizvodne procese, ki omogočajo stalno vrhunsko kakovost piva. Po ogledu si 
bomo ob slanem pecivu privoščili degustacijo piva in nazdravili v prijetnem 
ambientu izbranega gostišča. Po želji pa se lahko odločimo še za posebno kulinarično 
doživetje v Thermani Laško – »pivovsko kosilo ali gambrinusov meni«*.  

PROGRAM IZLETA IN DODATNA PONUDBA

Vabimo vas k nakupu spominkov vezanih na hmeljarstvo in pivovarstvo v 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in v TIC Laško. 


