
PRAZNIČNO DOŽIVETJE V DOLINI  

ZELENEGA ZLATA

Približuje se čas obdarovanj in praznovanj ob koncu leta.
Hmeljarska tradicija živi v Žalcu skozi vse leto, zato smo tudi
ob prihajajočih praznikih za vas pripravili ponudbo, ki diši po

hmelju. 
Praznična ponudba zajema ogled operete Hmeljska

princesa, obisk Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije in vrček za pokušnjo piva na Fontani piv Zeleno

zlato 

Opereta Hmeljska princesa 
Skoraj stoletje dolgo tradicijo uprizarjanja operet v Žalcu smo letos

ob 150-letnici II. slovenskega tabora nadgradili s prenovljeno
opereto Radovana Gobca Hmeljska princesa.  

V dolini zelenega zlata se odvija napeta ljubezenska komedija,  
v kateri ne manjka zapletov, glasbe in smeha. S predstavo se

poklanjamo Žalcu, njegovi zgodovini in dediščini, hkrati pa se skozi
sedanjost obračamo v prihodnost prestolnice hmelja. 

 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 

Edinstven muzej vas popelje po poti zgodovine hmeljarstva in
pivovarstva, z mnogimi zanimivimi zgodbami preplete preteklost in

sedanjost ter vas obogati z izkušnjo. Zgodba o hmelju zbudi
domišljijo vsakega obiskovalca. Morda se bo tudi vam zazdelo, da
slišite petje obirovk s hmeljišč in vonjate sveže obran hmelj. Svoje

vtise lahko po ogledu strnete ob kozarcu hišnega piva Kukec –
savinjskega piva in se okrepčate z malico iz dodatne kulinarične

ponudbe. 
 

Fontana piv Zeleno zlato 
Pokušina piva na prvi pivski fontani na svetu je posebno doživetje,
saj je pivo na fontani varjeno samo s štajerskim hmeljem. Pokušina
je mogoča od aprila do konca oktobra, po pokušnji pa vam vrček, ki

ga je oblikoval Oskar Kogoj, ostane kot spominek. 



 
Opereta Hmeljska princesa 

Opereto si boste lahko ogledali v Domu II. slovenskega tabora Žalec v: 
petek, 7. 12. 2018, ob 17.00; 

soboto, 8. 12. 2018, ob 19.30; 
soboto, 15. 12. 2018, ob 19.30. 

Vstopnice so v predprodaji po 22,00 €, na dan predstave 25,00 €,  
cena ob nakupu od 10 do 19 vstopnic je 20,00 € za eno vstopnico, 

ob nakupu nad 20 vstopnic pa 20,00 € za vstopnico, hkrati vam eno podarimo. 
 

Ekomuzej* 
V tej praznični ponudbi vam nudimo ogled muzeja po posebni ceni, in sicer

boste za vstopnico odšteli le 3,00 € na osebo. 
K pokušnji vabita hišno pivo Kukec in kulinarična ponudba**: obirovska malica

– 4,40 €, obirovska malica z zavitkom – 6,40 €, hmeljarski burger – 5,00 €. 
* le za najavljene skupine     ** le za najavljene skupine nad 20 oseb 

Fontana piv Zeleno zlato 
Nakup vrčka, ki je "ključ" do pokušnje 6 x 1 dcl piva, je v tej ponudbi mogoč z

10-odstotnim popustom – 7,20 €. Vrček lahko kupite zdaj oz. koristite kupon za
nakup v sezoni 2019. 

 

 
Blagovna znamka Okusi Zeleno zlato Slovenije združuje žalske kulinarične

ponudnike, ki s tipičnimi jedmi ohranjajo kulturo in značaj Spodnje Savinjske
doline.  

Na prijetno druženje po opereti in kulinarično doživetje vabijo: 
Eksperiment S, Šlandrov trg 23, T: 0820 53795; 

Gostilna Pri Sebastianu, Savinjska cesta 72, T: 03 710 17 00; 
Gostilna Privošnik, Rimska cesta 105, Šempeter, T: 03 700 18 03; 

Gostilnica Ribca, Mestni trg 6, T: 041 971 430; 
Gostišče Marjola, Šlandrov trg 15, T: 031 627 919; 

Hotel Žalec, Mestni trg 3, T: 03 713 17 00. 
 
 
 
 

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

 

TERMINI PREDSTAV, CENIK 


