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Pozdravljeni
obiskovalci Celja!
Veseli me, da ste si za vaš
popotniški cilj izbrali mesto
Celje, oziroma ga uvrstili na vaš
popotniški seznam, bodisi kot
dnevni postanek, ali za daljši
oddih. Verjamem, da vas bo
Celje kot turistična destinacija
navdušilo, saj ponuja različna
doživetja za različne okuse in
različne starostne skupine. V
zadnjih petih letih je mesto
ogromno investiralo predvsem
v turistično infrastrukturo in
tudi v prenovo starega mestnega
jedra. Nenehno se trudimo, da
izboljšujemo kvaliteto bivanja
našim prebivalcem kot tudi vam,
obiskovalcem. Ni naključje, da je
mesto Celje tudi regijsko središče širšega turističnega območja
– destinacije Dežele Celjske
(območje 21 občin) in da skupaj
s turističnimi ponudniki iz

okoliških občin ustvarjamo edinstveno turistično ponudbo, s
katero vam ustvarjamo prijetne
in nepozabne spomine. Turizem
kot gospodarska panoga je ena
izmed osrednjih prioritet tudi v
naslednjem razvojnem obdobju
2014 – 2020, zato se vrnite v Celje, zagotavljam vam, da bo naše
mesto vedno zanimivo, novo in
predvsem prijetno!
Želim vam lep dan oziroma
oddih v našem majhnem mestu
– po velikosti v primerjavi z
evropskimi prestolnicami, ampak velikem po srcu!
Dobrodošli!
Bojan Šrot,
Župan Mestne občine Celje
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Celje že od nekdaj privlači posebno pozornost turistov – veličastno srednjeveško zgodovino in
grofe Celjske dobro poznajo tudi
turisti iz tujih držav. Stari grad
Celje je najbolj obiskana turistična točka mesta, saj jo letno
obišče tudi 70.000 obiskovalcev.
Vedno več obiskovalcev beleži
tudi Celeia – mesto pod mestom,
ki razkriva bogato zgodovino
Celja iz časov Rimljanov in nudi
edinstveno doživetje. Zadnja leta
so višje številke v obisku turistov
in prenočitvah rezultat obnovljene kot tudi nove turistične
infrastrukture, pa tudi posledica
sodelovanja med različnimi
organizacijami v Celju, s katerimi
skupaj oblikujemo številne
prireditve v vseh letnih časih,
prepoznavne v širšem slovenskem prostoru.
Posodabljanje prenočitvenih
kapacitet v mestu in povečevanje
privatnega interesa za vlaganje
v turizem so pokazatelj, da je
mesto Celje turistično mesto.
Profesionalnost hotelskega
osebja in ostalih turističnih
delavcev, prijaznost gostincev in

trgovcev, ustrežljivost turističnih informatorjev in odlično
znanje ter individualni pristop
pri organiziranem vodenju
lokalnih turističnih vodnikov so
storitve s katerimi se naše mesto
lahko pohvali.
V okviru naše organizacije
delujeta dve Turistično informacijski središči – tako v starem
mestnem jedru kot na Starem
gradu Celje, kjer vam bodo
informatorji z veseljem postregli
z vsemi želenimi informacijami.
Tukaj smo za vas in vaše želje.
Ker imamo radi naše mesto in
ker si želimo, da bi ga vzljubili
tudi vi.
Želim vam prijetna doživetja v
našem mestu!
mag. Milena Čeko Pungartnik
Direktorica Zavoda za kulturne
prireditve in turizem Celeia Celje
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CELJE
Celje - različna in pestra
doživetja na majhnem
prostoru. Romantične ulice v
starem mestnem jedru, majhni
kotički za skrivnostne pogovore
v mestnem parku, arhitektura,
ki razkazuje bogastvo in
raznolikost preteklosti, pestre
vsebine muzejev, galerij in
gledališč. Vse to v središču
mesta in v le nekaj korakih.
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CELJE SKOZI ČAS
Celje s svojo podobo nevsiljivo
združuje antično in srednjeveško
dediščino z modernim urbanim
okoljem. Ohranjene tlakovane
rimske ulice, mogočne grajske
stavbe in ostanki srednjeveškega
obzidja v mestnem jedru pričajo
o njegovi bogati zgodovini, ki
sega v čas Keltov in Rimljanov.
Zaradi ugodne geografske lege in
ugodnih življenjskih pogojev so
se tu okrog leta 300 pred našim
štetjem naselili Kelti in postavili
močno keltsko naselbino, imenovano Keleia.
Nasledili so jih Rimljani. V
času vladanja rimskega cesarja
Klavdija (41 – 54) je nekdan
ja Keleia postala municipij:
Municipium Claudium Celeia.
Mesto, ki so ga imenovali tudi
Troia Secunda (Druga Troja), je
postalo pomembno prometno
in trgovsko stičišče, od koder
so vodile prometne povezave v
druge dele Evrope. Po veliki naravni katastrofi konec 3. stoletja
8 — Celje

in kasnejših vdorih Gotov in
Hunov pa je razcvet mesta pričel
upadati, kar je trajalo vse do leta
452, ko so dodobra poseljeno
Celeio uničili Huni.
Pomemben mejnik v zgodovini Celja je v srednjem veku
predstavljala vladavina grofov
Celjskih, ki so aktivno oblikovali
evropsko politično dogajanje in
s svojo prisotnostjo posegali v
sam vrh evropske politike. Vrhunec svoje moči so grofje Celjski
dosegli v času vladanja Hermana
II. Le leto dni po njegovi smrti
(1435) sta bila njegova naslednika, sin Friderik II. in vnuk
Ulrik II. v Pragi povzdignjena v
državna kneza. V tem času, leta
1451, je Celje dobilo tudi mestne
pravice, kar je pripomoglo k
njegovemu hitrejšemu razvoju.
Po smrti zadnjega moškega
potomca, Ulrika II., je mesto na
podlagi dedne pogodbe prešlo v
roke Habsburžanov.
Nadaljnji zgodovinski dogodki
in družbenopolitična dogajanja

so povzročili številne spremembe v razvoju mesta. Pomemben
preobrat je zagotovo pomenila
izgradnja železnice, ki je leta
1846 Celje povezala s severno in
zahodno Evropo.
V zadnjem obdobju je mesto
doživelo izredno hiter razvoj na
področju urbanizacije, prometne
infrastrukture in moderne industrije, kasneje pa še na področju
šolstva, zdravstva, gospodarstva
in kulture.
Danes predstavlja Celje pos
lovno, gospodarsko, kulturno,
šolsko, zdravstveno in turistično
središče regije in ima regionalno
upravno funkcijo.
S prenovo mestnega jedra je
Celje dobilo novo privlačno
podobo. Prenovljeni trgi in ulice,
urbana oprema ter fontana so
priljubljeno sprehajališče in zbirališče meščanov kot tudi vseh
obiskovalcev mesta.

Celje je hkrati tudi regijsko
središče regionalne destinacije
DEŽELA CELJSKA, ki obsega 21
sosednjih občin in po površini
meri 1.598 km2. Destinacijo,
zanimivo v vseh letnih časih,
najbolj določa geografsko raznolika pokrajina, polna dolin, ki jih
obdajajo gore in visoko hribovje.
Na tem območju je šest sodobnih termalnih zdravilišč (Terme
Dobrna, Skupina Rogaška Slatina, Rimske terme, Thermana
Laško, Terme Olimia in Terme
Zreče), ki nudijo obiskovalcem
vse udobje wellnessa in strokovne medicinske oskrbe.
Dežela je bogata s kulturnimi in
zgodovinskimi znamenitostmi
kot tudi s številnimi naravnimi
danostmi. O bogati zgodovini
pričajo številni gradovi, dvorci,
samostani, ohranjena mestna
in trška jedra ter muzeji na prostem. Dobro označene sprehajalne, pohodniške in kolesarske
poti vas popeljejo skozi neokrnjeno naravo krajinskih parkov,
na smučišča pozimi in osupljiva
igrišča za golf poleti.

www.dezela-celjska.si
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Pelikan

PO MESTNEM JEDRU
Prepustite se atmosferi uličnega
dogajanja in medtem ko se
sprehajate po mestnem jedru,
opazujte okrog sebe … Ne
skrbite, ne boste se izgubili.
Za vsakim vogalom vas čaka
novo doživetje. Tlakovane ulice
ob srednjeveškem mestnem
obzidju, veličastna pročelja stavb
ter prijazni trgi - pridružite se
domačinom in začutite utrip
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mesta skozi njihove oči. Celjani
so ponosni na vse, kar imajo
in so znani po tem, da cenijo
kvalitetno preživljanje prostega
časa.
In ne pozabite na mestni
park. Leži le nekaj korakov
od mestnega središča in vam
v poletnih mesecih ponuja
mestno plažo, prijeten družabni
prostorček za vse generacije.
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OGLED MESTA

Celjska mestna hranilnica
Celjski dom/TIC
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Kip Alme M. Karlin

G

Starokrščanska krstilnica

AŠKERČEVA UL.

STAN
ETOV
A ULIC

Železniška postaja

A

Kip je posvečen Almi. M. Karlin,
svetovni popotnici, pisateljici,
poliglotki in teozofinji. Rodila
se je leta 1889 v Celju, sama
prepotovala svet in se ponovno
vrnila v Celje. Umrla je leta 1950
v majhni hišici v Pečovniku, kjer
je na ogled razstava o njenem
življenju. Pokrajinski muzej
Celje ima njej v čast postavljeno
stalno
VOD razstavo, ki prikazuje
KOV
njenoNIživljenje
in pot okoli sveta.

SPREHOD PO Sprehodite se po
mestnem jedru z
MESTNEM JEDRU izhodiščem na
Krekovem trgu.

MARIBORSKA C.

KIP ALME M. KARLIN 4

AU

L.

Ljudska posojilnica
Mestna tržnica
Muzej novejše zgodovine

Mestni špital s kapelo
sv. Elizabete
Vodni stolp
Marijino znamenje
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Hohenwarterjeva hiša
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Čudovita neorenesančna palača
z bogato, v detajle izdelano
fasado, je bila zgrajena leta
1887 po vzoru dunajskega
Henrikovega dvora. V njej so
prostori mestne hranilnice.
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Nekdanja Nemška hiša na
Krekovem trgu je zgrajena v neo
gotskem slogu. V letih 1905/6
so jo postavili celjski Nemci
kot protiutež slovenskemu
Narodnemu domu. Vse do
razpada stare Avstrije je veljala
kot družabno središče celjskega
nemškega meščanstva. Kasneje
je bila preimenovana v Celjski
dom, v njej pa je bil mestni
kino. Danes je v stavbi pisarna
Turistično informacijskega
centra Celje.

GO

SPO

SKA

UL

ICA

STAROKRŠČANSKA
KRSTILNICA 5
V Gubčevi ulici stoji
starokrščanska krstilnica s
krstnim bazenom, zgrajena
na prehodu iz 4. v 5. stoletje.
Krstilnica je verjetno pripadala
večjemu cerkvenemu
kompleksu, ki je bil postavljen v
tem delu mesta.

RAZLAGOVA UL.

MU

KREKOV TRG

I TRG

CELJSKI DOM 3

PREŠERNOVA UL.

GLAVN

Dvonadstropno poslopje
Prothazijev dvorec
železniške postaje je bilo
Slovensko
ljudsko
zgrajeno
leta 1846,
ko jegledališče
v Celje
pripeljal
prvi vlak. Izgradnja
z obrambnim
stolpom ok.
570 km dolge železniške proge
Spomenik
in mir
je povezala
Celjevojna
z Dunajem
in Trstom,
kar
je
predstavljalo
Narodni dom
enega izmed prvih mejnikov v
Kip Josipa Pelikana
razvoju gospodarstva.
Knežji dvor
Pri železniški
postaji sredi ceste
stoji največja
platana
v Sloveniji,
Osrednja knjižnica
Celje
ki je bila leta 2006 razglašena
Stara
grofija
za drevo leta. Zaradi njene
edinstvenosti
mogočnosti
Kvartirnainhiša
s kipom
so priAlfreda
načrtovanju
Noblanove trase
skozi mesto cesto speljali okoli
četrt
okoli Umetniška
nje in tako se
je več kot
stodvajset
let
stara
platana
Cerkev sv. Danijela
ohranila do danes.

PRE

CELJSKA MESTNA
HRANILNICA 2

TR

Celje (Mestni magistrat)

ŽELEZNIŠKA
POSTAJA
Cerkev Marijinega
1
S PLATANO
vnebovzetja

Celje — 17

CERKEV MARIJINEGA
VNEBOVZETJA 9

z obrambnim stolpom

A
NE
ZO
V
IH
K
SK

ŠER

UL.

LILEK
OVA U

L.

NO

VA
U

LIC

A

GUBČEVA UL.

Slovensko ljudsko gledališče
18 — Celje

NIK
OVA

ELJ

Prothazijev dvorec

VOD
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GC

Bogato založena mestna
Starokrščanska krstilnica
tržnica predstavlja eno izmed
priljubljenih mestnih zbirališč, Ljudska posojilnica
Mestna tržnica
kjer lahko preizkusite tudi
številne domače dobrote.
Muzej novejše zgodovine
S svojo prenovljeno podobo
se uvršča v izbor 39 najboljših Celje (Mestni magistrat)
projektov za evropsko nagrado Cerkev Marijinega
za sodobno arhitekturo Mies van
vnebovzetja
der Rohe.
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TR

Kip Alme M. Karlin

Dvorec, ki je dobil ime po
graščaku Antonu pl. Prothasiju,
je bil zgrajen v 18. stoletju in
predstavlja osamljen primer
stavbarstva iz tega obdobja.
Danes se v stavbi nahajajo
pravosodni uradi in poročna
dvorana.

Cerkev je bila zgrajena v
romanskem slogu (13. stol.) kot
del minoritskega samostana.
Svoje prvotne podobe ni
ohranila, saj so jo večkrat
prizadeli požari, med katerimi
je bil najbolj uničujoč požar leta
1798, ki je uničil tudi velik del
Celja.

Celjski dom/TIC

MESTNA TRŽNICA 7

PROTHASIJEV DVOREC 10

ETOV
A ULIC

MESTNI MAGISTRAT 8
(Muzej novejše zgodovine Celje)
Ljudska posojilnica je
zasnovana po načrtih znanega
Med markantne stavbe
slovenskega arhitekta Jožeta
mestnega jedra sodi stavba
Plečnika in v Celju predstavlja
mestnega magistrata iz 17.
najpomembnejši objekt iz
stoletja. Njena posebnost sta
obdobja med obema svetovnima
renesančno jedro in klasicistično
vojnama. Njena posebnost
pročelje z balkonom. V prvi
so stebriščni balkoni v treh SPREHOD
polovici
19. stoletja je bila
PO
nadstropjih, ki krasijo glavni
stavba temeljito prezidana za
MESTNEM
JEDRU
vhod stavbe.
mestni magistrat, danes pa je
v njej Muzej novejše zgodovine
Železniška
Celje inpostaja
edini otroški muzej v
Sloveniji,
Celjska
mestnaHermanov
hranilnicabrlog.

STAN

LJUDSKA POSOJILNICA 6

Celje — 19

PREŠERNOVA UL.

SLOVENSKO LJUDSKO
GLEDALIŠČE Z
OBRAMBNIM
STOLPOM 11

NARODNI DOM 13
Neorenesančna zgradba
Narodnega doma stoji na Trgu
celjskih knezov. Zgrajen je bil v
letih 1895-96 po načrtih češkega
arhitekta Vladimirja Hraskyja.
V času stare Avstrije je bil
celjski Narodni dom kulturno
in družabno središče celjskega
slovenskega meščanstva, danes
pa so v njem prostori Mestne
občine Celje.

SPOMENIK
VOJNA IN MIR 12

Severozahodni obrambni stolp
nekdanjega mestnega obzidja je
danes sestavni del Slovenskega
ljudskega gledališča, zgrajenega
leta 1885. Že od leta 1825 je
stolp, v katerem je bila nekoč
mestna mučilnica, služil
potujočim igralskim družinam.
Leta 1849 so v stolpu prvič
odigrali Linhartovo Županovo
Micko v slovenskem jeziku

ETOV
A ULIC

A

MARIBORSKA C.

Ekspresivni spomenik je bil
postavljen v letih 1954–1958 v
spomin žrtvam druge svetovne
vojne in po svoji zasnovi
sodi v vrh slovenskih NOB
spomenikov. Postavljen je na
skoraj 10m visok granitni blok,
bronaste figure pa simbolično
predstavljajo kiparjevo vizijo
vojne in miru.

AŠKERČEVA UL.

IŠ
DAL
GLE

Kip je posvečen Josipu Pelikanu,
celjskemu fotografu češkega
rodu, ki se je rodil leta 1885
v Trbižu. Njemu v spomin je
Muzej novejše zgodovine Celje
ohranil njegov atelje, kjer je
razstavljena originalna oprema,
vključno s steklenim salonom.
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KNEŽJI DVOR 15
V 14. in 15. stoletju je grad služil
kot rezidenca grofov Celjskih.
Po njihovem izumrtju je bil v
poslopju vicedomski urad, sredi
18. stoletja pa so ga preuredili
v vojašnico. Stavba, kakršno
poznamo danes, je doživela
veliko sprememb, najbolj
korenite v času Marije Terezije.
Danes se v delu Knežjega
dvora nahaja Galerija sodobne
umetnosti Celje ter stalni
postavitvi Pokrajinskega muzeja
Celje: arheološko razstavišče
Celeia – mesto pod mestom in
razstava Grofje Celjski.

Celje — 21

CERKEV SV. DANIJELA 20

Sedanja stolnica je bila prvotno
romanska enoladijska cerkev.
Po več prezidavah je sedanjo
podobo dobila v drugi polovici
20. stoletja, v letu 2001 pa
je bila dozidana tudi kapela,
posvečena škofu in pisatelju
LILEK
OVA U
Antonu Martinu Slomšku,
L.
katerega kip se nahaja ob
cerkvi. V cerkvi je med drugim
na ogled gotska dragocenost
– kapela Žalostne matere
božje z bogatim kamnoseškim
okrasjem in kamnitim kipom
PREŠERNOVA UL.
KREKOVPieta,
TRG srednjeveške poslikave in
beneški glavni oltar.
UMETNIŠKA ČETRT 19
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AŠKERČEVA UL.
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Stavba je bila nekoč namenjena
nastanitvi vojakov in
predstavlja primer ohranjene
zgodnjerenesančne arhitekture.
Zanimivost predstavlja polkrožni
portal in doprsni kip Alfreda
Nobela, ki je v Kvartirni hiši
obiskoval svojo prijateljico Sofijo
Hess. Danes je v stavbi sedež
Turističnega društva Celje in
galerija Kvartirna hiša.

ZO
V

(Pokrajinski muzej Celje)
Osrednja knjižnica Celje se
Najlepša renesančna stavba
anilnica nahaja na eni najlepših lokacij
v mestu je bila zgrajena med
knežjega mesta – ob reki
letoma 1580 in 1603 ob južnem
Savinji. Januarja 2010 so na
G
delu
obzidja, na
TRmestnega
IŠKI
4700 prenovljenih kvadratnih
ALmestu,
kjer
so
nekoč
stala
D
E
GL
VOD
upravna in gospodarska poslopja
tilnica metrih odprli vrata prostoru
NIK
OVA
navdiha, vseživljenjskemu
celjskega spodnjega gradu.
UL.
a
učenju ter kreativnemu
Stavbi so v začetku 17. stoletja
ustvarjanju. Knjižnica je odprta
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KVARTIRNA HIŠA S KIPOM
ALFREDA NOBELA 18

STARA GROFIJA 17

Ljubitelji umetnosti lahko
v starem mestnem jedru
obiščejo Umetniško četrt,
kjer so na ogled ateljeji
umetnikov in galerija
njihovih del.
RAZLAGOVA UL.

OSREDNJA
KNJIŽNICA CELJE 16
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U

Celje — 23
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ZEJ kjer so nekoč usmrtiliGO
mestu,
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krutega morilca
- z namenom,
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ICA
da bi Marija varovala meščane
pred podobnimi zločini. Na
visokem stebru stoji kip
Marije Device, ob stebru pa
baročni kipi sv. Roka, Florjana
in Jožefa iz 19. stoletja.

Med prenovo mestnega jedra so
bili na Glavnem trgu raziskani
prostori dveh rimskih mestnih
vil ter rimske ceste s stebriščem
pokritim pločnikom. Rimski
vili sta bili razkošno opremljeni
s stensko poslikavo, talnimi
mozaiki ter toplozračnim
ogrevanjem. Del arheoloških
najdb bo prezentiranih in situ in
bodo na ogled javnosti.

GUBČEVA UL.
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RAZLAGOVA UL.
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ARHEOLOŠKA ODKRITJA
NA GLAVNEM TRGU 25

AŠKERČEVA UL.

Hohenwarterjeva hiša je primer
razkošne hiše iz obdobja
humanizma in prebujajoče
se renesanse. Zanimiv je
renesančni portal z latinskim
in nemškim napisom ter letnici
1543 in 1673, ki sta vklesani ena
vrh druge.
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HOHENWARTERJEVA
HIŠA 24

Stekleni fotografski atelje iz leta
1899 predstavlja življenje in delo
celjskega fotografskega mojstra
Josipa Pelikana. V ateljeju je na
ogled fotografova originalna
oprema in njegov stekleni salon.

a četrt
Danijela

24 — Celje

tal s kapelo

Celje — 25

MUZEJI IN GALERIJE
Kultura vas v Celju spremlja nevsiljivo in na vsakem
koraku – živahno dogajanje je rezultat pestrega
glasbenega, likovnega, gledališkega in drugega kulturnega
programa. Nikakor ne zamudite obiska edinstvenega
arheološkega razstavišča CELEIA – mesto pod mestom,
edinega otroškega muzeja v Sloveniji »Hermanov brlog«
kot tudi galerije erotike Račka in Umetniške četrti, v kateri
delujejo neodvisni likovni ustvarjalci različnih profilov.

26 — Celje

Celje — 27

MUZEJI
(03)

(01)

(02)

(05)

MUZEJ NOVEJŠE
ZGODOVINE CELJE
se nahaja v stavbi nekdanjega
mestnega magistrata v
središču mesta. Z oživljanjem
predmetov in njihovih zgodb
razjasnjuje preteklost, pomaga
pri razumevanju sedanjosti
in soustvarja prihodnost.
Dobrodošli v prostoru
spoznavanja, učenja, druženja in
razmišljanja.
Muzej novejše
zgodovine Celje,
Prešernova ulica 17,
3000 Celje,
T: (+386) 3 428 64 10,
info@mnzc.si,
www.muzej-nz-ce.si

28 — Celje

Stalne razstave:

občasnih razstavah, od leta 2014
pa tudi na stalni razstavi Brlog
igrač.
Odpiralni čas: torek-petek: od 9.
do 17. ure, sobota: od 9. do 13.
ure, nedelja in prazniki: od 14.
do 18. ure

Živeti v Celju - Dnevnik treh
generacij (01) predstavlja
življenje Celjanov v 20. stoletju.
V ambientalnem Sprehodu
skozi Celje lahko vstopite v
delavnice posameznih obrtnikov
in spoznate njihovo delo, ali pa
obiščete muzejsko lekarno in
meščansko stanovanje. Delavsko
Celje je posvečeno tradiciji
celjske industrije.
Odpiralni čas: torek-petek: od 9.
do 17. ure, sobota: od 9. do 13.
ure, nedelja in prazniki: od 14. do
18. ure

Zobozdravstvena zbirka (03) edinstvena zbirka v Sloveniji
nudi vpogled v opremo in
instrumente, ki so jih zlasti v 20.
stoletju pri svojem delu uporab
ljali slovenski zobozdravniki in
zobotehniki, hkrati pa odstira
razvoj zobozdravstvene stroke
na tem območju.
Odpiralni čas: torek-petek: od 9.
do 17. ure, sobota: od 9. do 13.
ure, nedelja in prazniki: od 14. do
18. ure

Otroški muzej Hermanov
brlog (02) - edini otroški
muzej v Sloveniji s svojimi
metodami dela pomaga otrokom
spoznavati in razumeti svet,
v katerem živijo. Priljubljena
maskota Herman Lisjak
predstavlja izvirne vsebine na

Fotogatelje in galerija
Pelikan (04), Razlagova ulica 5
- stekleni fotografski atelje iz leta
1899 predstavlja življenje in delo
celjskega fotografskega mojstra
Josipa Pelikana. V ateljeju
je ohranjena in razstavljena
fotografova originalna
oprema, vključno s steklenim

(04)

salonom, kjer se je možno tudi
fotografirati.
Odpiralni čas: torek-sobota: od 9.
do 13. ure, nedelja in prazniki: od
14. do 18. ure
Stari pisker, Prešernova ulica
20 - nekdanji zapori so bili med
drugo svetovno vojno prizorišče
nacističnega nasilja. Danes je v
delu Starega piskra – dvorišču
ter spominski sobi – muzejska
postavitev, ki priča o temnem
obdobju naše še ne tako
oddaljene preteklosti.
Odpiralni čas: torek-sobota:
od 9. do 13. ure
(obvezna predhodna najava)
Odprti depo_1:
Trgovina Železninar (05), Stanetova ul. 4 (MnZC in Mestni
marketing MOC)
V nekdanji trgovini Rakusch/
Železninar je skozi izložbo na
ogled pohištvo te znamenite
trgovine z železnino. Tako muzej
širi védenje o kulturni dediščini
ter omogoča dostopnost,
mobilnost in interpretacijo
muzejskega gradiva.
Celje — 29

POKRAJINSKI
MUZEJ CELJE

(03)

(01)

V Stari grofiji so na ogled
naslednje stalne razstave:
Lapidarij (01), kjer vas kamniti
spomeniki popeljejo v čas
rimske Celeie;
Kulturnozgodovinska zbirka,
ki predstavlja bogato zbirko
pohištva, slik, grafik in drugih
predmetov iz obdobja med 13.
in začetkom 20. stoletja. V sklop
te razstave sodi tudi razstava
» Od gotike do historizma po
korakih« za osebe z motnjami
vida;
V Pokrajinskem muzeju Celje
so muzejski eksponati
razstavljeni na dveh lokacijah
v samem mestnem jedru - v
Stari grofiji in v Knežjem dvoru.
Z obiskom stalnih razstav se
obiskovalci sprehodite skozi čas
od prazgodovine do danes.

Celjski strop (02) - predstavlja
osrednjo znamenitost muzeja
in hkrati enega redkih primerov
profanega slikarstva na prehodu
iz renesanse v zgodnji barok;
Etnološka zbirka - predstavlja
bogat izbor duhovne in
materialne dediščine celjske
regije;
Razstava Alma M. Karlin Poti,
ki odstira življenje Celjanke
in svetovne popotnice ter
pisateljice Alme M. Karlin (1889
– 1950).
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(02)

V Knežjem dvoru pa si lahko
ogledate:
Celeio – mesto pod mestom (03),
kjer med drugim vidite rimsko
cesto, obzidje z zahodnimi
mestnimi vrati in temelje mestnih
vil rimske Celeie »in situ«;
Razstavo Grofje Celjski (04),
kjer v dveh nadstropjih palacija
predstavljamo vzpon in propad
dinastije grofov Celjskih, vključno
z njihovimi lobanjami.

(04)

Pokrajinski muzej Celje,
Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje,
T: (+386) 3 428 09 62,
(+386) 31 612 618,
info@pokmuz-ce.si,
www.pokmuz-ce.si

Odpiralni čas:
Ponedeljki in prazniki: ZAPRTO,
razen 8. februar
Marec – oktober:
torek – nedelje: 10.00 – 18.00
November – februar:
torek – petek: 10.00 – 16.00,
sobota: 9.00 – 13.00,
nedelja: ZAPRTO
Za najavljene skupine je ogled
možen tudi izven delovnega časa
muzeja.
Odpiralni čas velja za vse stalne in
občasne razstave v Stari grofiji in
Knežjem dvoru.
Celje — 31

GALERIJE

(01)

GALERIJA
SODOBNE UMETNOSTI (01)
Galerija sodobne umetnosti
Celje je s svojimi
reprezentativnimi razstavnimi
prostori v Knežjem dvorcu
namenjena večjim, študijsko
zasnovanim, tematskim in
preglednim razstavam domačih
in tujih avtorjev polpretekle
in sodobne likovne umetnosti.
Stremi po prožni, v času aktualni
programski mreži, se povezuje
s širšim in mednarodnim
prostorom ter ustvarja pogoje za
sugestivne vizualne nagovore.
Trg Celjskih knezov 8,
3000 Celje,
T: (+386) 3 426 51 60,
www.celeia.info

LIKOVNI SALON (03)
Likovni salon Celje je prostor,
namenjen sodobni umetnosti in
predstavlja aktualno umetniško
produkcijo, ki odraža duh časa,
presega formalne in estetske
32 — Celje

(04)

(03)

vidike in na katero vplivajo
razvoj digitalnih in virtualnih
tehnologij ter radikalne
spremembe v konceptu človeka,
družbe in življenja.
Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje,
T: (+386) 3 426 51 62,
likovni-salon@siol.net,

(02)

www.celeia.info

GALERIJA EROTIKE (02)
Galerija erotike Račka se nahaja
v prostoru bivšega peep–showa,
zato je namenjena umetnosti, ki
se ukvarja z erotiko. Umetniški
program Račke z razstavami,
performansi in drugimi dogodki
provocira meščansko (ne)
moralo, interpretira različne
oblike erotike, seksualnega
obnašanja in hibridnih
seksualnih identitet.
Gosposka 3/II,
T: (+386) 51 681 995/
(+386) 3 426 51 62,
www.celeia.info

GALERIJA
KVARTIRNA HIŠA (04)
Galerija Kvartirna hiša se nahaja
v prvem nadstropju lepo ohran
jenega renesančnega objekta
nekdanje Kvartirne hiše, na
Gosposki ulici 3 v Celju.
Na dobrih 100 m2 razstavnih
površin mesečno predstavljamo
vrhunske domače in tuje
avtorje slikarskih, kiparskih,
fotografskih in oblikovalskih
postavitev. Prostori Galerije so
občasno tudi prizorišče različnih
koncertov, predavanj, literarnih
večerov, performansov in
dramskih uprizoritev.

Za naročene skupine pripravimo
»Čajanko Sofije Hess«,
animacijsko predstavitev, kjer ob
postrežbi z meščanskim pecivom
in sezonskimi napitki obnovimo
spomin na usodno ljubezen
Alfreda Nobela do Sofije Hess,
ki je v drugi polovici 19. stoletja
živela v prostorih današnje
Galerije.
Ponudbo Galerije Kvartirna
hiša dopolnjuje turističnoinformacijska pisarna
Turističnega društva Celje s
prodajalno spominkov.
Ponedeljek – petek:
dopoldan od 10.00 do 13.00 ure
in popoldan 16.00 do 19.00 ure
Sobota: od 09.00 do 12.00 ure
Nedelja in prazniki: zaprto
Za skupine je možen ogled
tudi po dogovoru.
Kontakt:
Turistično društvo Celje
Matija Golner,
T: +386 (0)41 742 926
ali +386 (0)3 492 69 20,
E: info@td-celje.si,
www.td-celje.si,
FB Kvartirna hiša
Celje — 33

(03)

(05)

UMETNIŠKA ČETRT (05)
(01)

AQ GALERIJA (01)
AQ galerija je najmlajša
umetniška galerija v Celju, ki je
svoja vrata odprla v novembru
2013. Galerija je nastala kot
projekt ustvarjalcev, ki delujejo
znotraj celjske umetniške
četrti, dela mesta, kjer so
nanizani umetniški ateljeji, ki
se prepletajo z zgodovinskim
jedrom mesta. V dosedanjem
času je gostila najkvalitetnejše
domače in tuje ustvarjalce
različnih umetniških praks, tako
slikarje kot kiparje in fotografe,
občasno pa svoj program
dopolnjuje tudi z glasbenimi in
literarnimi projekti. Otvoritve
so zmeraj odlično obiskane in
potekajo v sproščenem vzdušju.
Na okopih 2c, Celje,
t:+386 (0)40 629 870,
aq.galerija@gmail.com,
www.facebook.com/aq.galerija

(04)

GALERIJA PLEVNIK –
KRONKOWSKA (03)

(02)

GALERIJA
NIKO IGNJATIČ (02)
V galeriji Niko Ignjatič, v starem
mestnem jedru, deluje društvo
Otroci otrokom. Društvo prireja
likovne, kiparske in fotografske
razstave, literarne večere,
koncerte in otroške likovne
delavnice.
Na okopih 2b,
T: +386 (0)70 399 680

Galerija PLEVNIKKRONKOWSKA je prostor
za predstavitev sodobnih
umetniških praks mladih
slovenskih in tujih ustvarjalcev.
Razlagova 9, 3000 Celje,
T: +386 (0)4 197 79 58,
matijaplevnik@yahoo.com
http://plevnik-kronkowska.com

GALERIJA VOLK (04)
Galerija Volk deluje na področju
steklarstva in uokvirjanja slik,
v okviru galerijske dejavnosti
pa vsak mesec gostijo drugega
likovnega ustvarjalca.
Ozka ulica 2. 3000 Celje,
T.:+386 (0)3 544 25 35,
+386 (0)3 544 11 79,
galerijavolk@gmail.com,
www.galerijavolk.si
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Umetniška Četrt, ki se nahaja
med začetkom Gosposke ulice in
Na okopih oziroma Savinjskim
nabrežjem, je nastala med letoma
2004 in 2005, ko je Mestna
občina Celje nekdanje obrtne in
butične lokale predala v najem
celjskim umetnikom. Je eno
redkih tovrstnih celostno zaokroženih kreativnih območij pri nas
in že skoraj desetletje sestavlja
pomemben del celjske kulturno-umetniške scene. Trenutno v
umetniški četrti deluje deset
umetnikov (slikarji, kiparka, fotografa, performerka in glasbenik)
in galerija, ki jo vodijo umetniki
sami. Delujejo kot neodvisna
skupnost, s katero neredko sodelujejo tudi ostali celjski in drugi
ustvarjalci ter kulturniki, prireja
dogodke v sodelovanju z javnimi
zavodi in gostinskim lokalom v
neposredni bližini. Čeprav je v
ateljejih možno kupiti umetniška
dela, ne gre za komercialne vsebine oziroma pristope. Meščanom
in obiskovalcem Umetniška Četrt
ponuja kreativne vsebine, pester
umetniški program in prostor,
kjer se je prijetno zadržati ter
povezovati ustvarjalne ideje.
Celje — 35

Za vse, ki želite VEČ - izvedeti
več o zgodovini mesta, več o
pomembnih celjskih osebah,
več o celjskih »posebnežih«, več
skrivnosti celjskih ulic … priporočamo voden ogled z našimi
lokalnimi turističnimi vodniki.
Po predhodnem naročilu je
trenutno na voljo strokovno
vodenje v naslednjih jezikih
(angleški, francoski, hrvaški,
italijanski, nemški, ruski, slovenski, srbski, španski).

Redni ogledi mesta Celje:
sprehod po mestu z lokalnim
vodnikom, v katerem boste
spoznali zgodovino mesta skozi
najpomembnejše celjske znamenitosti.
Trajanje: do 2h, Mesto srečanja:
Krekov trg (Železniška postaja).
Priporočamo, da redni ogled mesta združite z ogledom Starega
gradu Celje, ogledom razstav v
Pokrajinskem muzeju in Muzeju
novejše zgodovine ali se odločite
za enega izmed TEMATSKIH
VODENIH OGLEDOV!

TEMATSKI
OGLEDI CELJA

DANES GROFJE CELJSKI
IN NIKDAR VEČ
VIA TROJA SECUNDA

VODENI OGLEDI
MESTA CELJE
36 — Celje

Celje je staro mesto. Starejše kot
ste mislili … spoznajte, zakaj so
Celje imenovali Troja Secunda
in raziskujte rimsko zgodovino
mesta
Program: sprehod po mestu z
vodnikom, ogled razstave Celeia
– mesto pod mestom in ogled
zbirke v Lapidariju, trajanje:
do 3h.

Odkrivajte misteriozno življenje
grofov Celjskih, njihovo moč
in slavo! Pot vas bo vodila od
mogočnega Starega gradu Celje
do dih jemajoče razstave, ki vas
bo na koncu pustila brez besed
– grofe Celjske boste našli v
temnici z njihovimi lobanjami.
Program: voden ogled Starega
gradu Celje, voden ogled razstave Grofje Celjski v Knežjem
dvoru, sprehod po mestu z
vodnikom, trajanje: do 3h.
Celje — 37

MODERNO MESTO
Celje je imelo železnico pred
Ljubljano. Kaj vse je še vplivalo
na gospodarski razvoj in današnjo podobo mesta?
Program: ogled razstave ŽIVETI
V CELJU, sprehod po mestu z
vodnikom, fotografiranje v Steklenem ateljeju Josipa Pelikana,
Odprti depo 1 - Železninar),
trajanje: do 3,5h.

CELJSKA PUSTOLOVŠČINA

PO SVETU Z
ALMO M. KARLIN
Spoznajte fascinantno Celjanko
– svetovno popotnico Almo M.
Karlin, ki bi v današnjem času
bila verjetno najbolj prepoznavana blogerka na svetu!
Program: sprehod po mestu
z vodnikom, ogled razstave
Alma M. Karlin Poti v Pokrajinskem muzeju Celje in Samotno
potovanje Alme M. Karlin v
Pečovniku, trajanje: do 3h.

ROMANTIČNO CELJE
Spoznajte zgodovino mesta
skozi tragične, dramatične in
neuslišane ljubezni, ki so se
rodile v Celju. Kdo je bila ljubica
A. Nobela?
Program: sprehod po mestu z
vodnikom , program ČAJANKA
v Kvartirni hiši, trajanje: do 2h.
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Mesto Celje ima že od nekdaj
športno srce…Tudi vi?
Program: sprehod po mestu
z vodnikom, program Celjske
koče poletje: obisk Pustolovskega parka + bob kart vožnja +
kosilo/večerja, program Celjske
koče pozimi: smučarska karta +
kosilo/večerja
Trajanje: po dogovoru

ODKRIVAJTE TALENTE!
Spoznajte lokalne celjske
umetnike in pokukajte v njihove
delovne ateljeje!
Program: voden ogled – Galerija
Plevnik – Kronkowska , Likovni
salon, Galerija sodobne umetnosti, Umetniška četrt z AQ
galerijo in delovnimi ateljeji,
Galerija erotike RAČKA.
Trajanje: do 3h.

CELJE CENZURIRANO

MITI in LEGENDE –
Spoznajte Celje malo drugače
Program: sprehod po mestu z
vodnikom, ogled MCC Hostla,
katerega sobe so zasnovane po
CELJSKIH MITIH IN LEGENDAH, trajanje: do 2h.
Opomba: ogled sob v MCC
Hostlu je možen glede na zasedenost.

Dovolite si, da se z vodnikom
v Celju »izgubite«. Obiskali
boste lokacije, ki običajno niso
zapisane v knjigah in vodnikih
in jih celo ni na zemljevidih. Ob
zanimivih vodnikovih zgodbah
boste izvedeli, kaj vse je poleg
uradne zgodovine tudi vplivalo
na današnjo podobo mesta. Iskreni bomo z vami, povedali vam
bomo tako slabe kot dobre strani
našega mesta.
Program: sprehod po mestu z
vodnikom, vključen 1 kozarec
pijače/osebo v enem izmed priljubljenih pubov, trajanje: do 2h.

NOČNI OGLED MESTA
V poletnih mesecih je mesto še
posebej živahno. Vodnik vam bo
predstavil njegovo zgodovino ter
vas popeljal do lokacij številnih prireditev – koncerti na
prostem, delavnice, skriti kotički
ob Savinjskem nabrežju. Zgodbe,
ki se pripovedujejo zvečer so
drugačne …
Program: sprehod po mestu z
vodnikom, vključen 1 kozarec
pijače/osebo, trajanje: do 2h.

Rezervacije in naročila:
TIC Celje
tel. +386 (0)3 42 87 936,
e-mail: tic@celje.si,
tina.kozmus@celje.si
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Romantičen, zapeljiv, mogočen, temačen, strašljiv, celjski ...
Stari grad Celje. Vsekakor »must see« točka Celja, ki je nikakor
ne morete spregledati, ne glede na to, iz katere smeri prihajate.
Mogočni grad z obzidjem, ki vlada na griču nad mestom že stoletja, vas bo, ko ga boste zagledali od daleč, pustil brez besed.
Ko ga boste obiskali, vam bo ostal v spominu za vedno.

STARI GRAD
CELJE
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V preteklosti …
Stari grad Celje so postavili
Vovbržani v drugi polovici 12.
stoletja. Po izumrtju rodbine
je grad prešel v roke Žovneške
gospode. Ta je po selitvi v mesto
na sotočje Savinje in Voglajne
spremenila ime v Celjske, grad
pa pričela urejati v sodobno
stanovanjsko rezidenco.
V času Hermana II. Celjskega, ki
je bil najmočnejši in najvplivnejši
vladar celjske rodbine, grofje
dosežejo vrhunec svoje slave, se
uspešno vključujejo v evropski
politični vrh in se povezujejo
z najpomembnejšimi plemiš
kimi rodbinami takratnega
časa. Sigismund Luksemburški
je leta 1436 v državne kneze
povzdignil dva predstavnika
celjske rodbine – Friderika II. in
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Ulrika II., dvajset let kasneje pa
se s smrtjo zadnjega moškega
potomca celjske rodbine konča
eno najpomembnejših obdobij
celjske zgodovine.
V 14. stoletju so grofje Celjski
na naravni vzpetini postavili
tako imenovani »bergfrid«.
Obrambni stolp, s skoraj tri
metre debelimi zidovi, je služil
kot zadnje zatočišče pred
napadalci. V prvem nadstropju
23 m visokega stolpa je bila
urejena temnica, nad katero so
se nahajali prostori, namenjeni
skladiščenju orožja in ostale
opreme. V izvirni obliki je okoli
celotnega vrhnjega nadstropja
potekal obrambni hodnik.
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Stolp je dobil ime po Frideriku
II., prvorojenem sinu
Hermana II. Oče ga je zaradi
neodobravanja poroke z
Veroniko Deseniško zaprl v ječo
obrambnega stolpa, njegovo
nesojeno ženo pa ukazal ubiti.
Pomembna predstavnica dinas
tije Celjskih je bila tudi Barbara
Celjska, najmlajša hči Hermana
II. Njena svobodomiselnost,
verska toleranca, predvsem
pa zanimanje za alkimijo in
astrologijo so burili duhove
še mnoga leta po njeni smrti.
Okronana je bila za ogrsko,
nemško in češko kraljico.
Elizabeta Habsburška, vnukinja
Barbare Celjske, se je poročila
s Kazimirjem IV. Jagielloncem,
poljskim kraljem. Imela sta kar
13 otrok, od tega jih je deset
preživelo.
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… in danes
Podoba in namembnost gradu
sta se po koncu slave Celjskih
večkrat spremenili, kamenje z
gradu pa se je uporabilo tudi za
gradnjo stavb v okolici. Danes je
grad s prenovo postal atraktivna
turistična točka, ki ponuja prelep razgled na mesto in okolico.

Obiskovalcem sta na voljo
sodoben Turistično informacijski center in Kavarna Veronika.
V Turistično informacijskem
centru lahko obiskovalci izberejo
promocijske zloženke, informativno gradivo o gradu, Celju in
okolici ter informacije o znamenitostih in prireditvah v Celju.
Na voljo je pestra izbira spominkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti, uradni slovenski
spominki I FEEL SLOVENIA,
raznovrstna literatura. Stari grad
Celje je vsako zadnjo soboto v
avgustu prizorišče tradicionalne
srednjeveške prireditve »Dežela
Celjska vabi«, v poletnih mesecih
pa se na njem odvija program
Živa zgodovina, ki obiskovalcem
ponuja možnost, da z obiskom
postanejo del »žive« zgodovine in
se v avtentičnem okolju mečujejo
z vitezi, streljajo z lokom, se
spogledujejo z grajskimi princesami, ustvarjajo v srednjeveških
delavnicah …

Stari grad Celje,
Cesta na grad 78,
3000 Celje,
T: (+386) 3 544 36 90,
tic.grad@celje.si,
www.grad-celje.com,
FB Stari grad Celje
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SPROSTITEV
IN ODDIH

Imate dovolj potepanja po mestu in potrebujete aktivno
sprostitev? Šport je za marsikaterega Celjana sinonim
mesta že od nekdaj. Priporočamo pohod na Celjsko kočo s
preizkusom spretnosti v Pustolovskem parku ali adrenalinsko bob kart vožnjo. Sposodite si plovilo in se odpeljite na
romantično vožnjo po Šmartinskem jezeru, adrenalin pa si
dvignite z zorbingom. Za vse, ki ne morete brez navijanja
– priporočamo ogled rokometne tekme v Dvorani Zlatorog, nogometne tekme v Areni Petrol ali hokeja v Ledeni
dvorani. Srčna pot v Mestnem parku - tek ali sprehod za
vse rekreativce!
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Ob Savinji

(03)

(01)

(05)

CERKEV SV.
MAKSIMILJANA IN
TRUBARJEV SPOMENIK

(02)

MESTNI GOZD (03)

MESTNI PARK S
KIPOM SPLAVARJA IN
LAPIDARIJEM (01)
Park je priljubljeno mestno
sprehajališče, v poletnem času
pa kraj poletnih prireditev.
Med Osrednjo knjižnico Celje in
mostom čez Savinjo se nahaja
kip splavarja kot spomin na
plovno pot, po kateri so flosarji s
splavi tovorili les po reki Savinji
vse do reke Save in nato naprej
proti jugu.
V neposredni bližini, prav tako
ob Osrednji knjižnici Celje ter
Pokrajinskim muzejem Celje, se
nahaja urejen lapidarij na prostem z razstavljenimi najdbami
rimske Celeie, kot so: ostanki
grobnic, marmornati bloki,
rimski miljniki in renesančni
vodnjak, okrašen z mitološkimi
prizori.
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Na dobrih 100 hektarih strnjenih gozdov je urejeno in opremljeno omrežje 12 gozdnih poti
s skupno dolžino 14 kilometrov.
Območje se nahaja v neposredni
bližini mestnega jedra in predstavlja priljubljeno »mestno«
sprehajališče.

CERKEV SV. MIKLAVŽA
Cerkev, postavljena na hribu nad
mestnim parkom, je posvečena
sv. Miklavžu, zavetniku splavarjev. V preteklosti so nekdanji
splavarji na svoji poti po reki
Savinji na tem mestu opravljali
posebne molitve za varno pot,
danes pa je cerkev priljubljena
sprehajalna točka, od koder je
lep razgled na Celjsko kotlino.

CERKEV SV. CECILIJE (02)
Na vrhu hriba ob mestnem
parku se nahaja kapucinska
cerkev sv. Cecilije, do katere vodi
pribl. sto lesenih stopnic. Skupaj
s samostanom je bila postavljena
v obdobju protireformacije.

(04)

Bližnja okolica
KALVARIJA
Na Jožefovem hribu stoji znamenita Kalvarija, ki jo sestavljajo štiri od petih kapel in skupina
Golgote na vrhu hriba.

CERKEV SV. JOŽEFA (04)
Cerkev je bila postavljena l. 1680
v zahvalo za premagano kugo,
ki je vladala v mestu. Cerkev
ima preprosto arhitekturno
zasnovo z dvema zvonikoma na
vsaki strani vhodnih vrat. Nad
portalom je kip sv. Jožefa, ki se
sklanja k Jezusu.

Zemljevid
na strani 78

Cerkev je bila postavljena
okoli leta 1300. Imenuje se
po celjskem škofu in svetniku
sv. Maksimilijanu, ki naj bi
bil na tem mestu obglavljen.
Na zelenici ob cerkvi stoji kip
Primoža Trubarja, protestantskega duhovnika, utemeljitelja
slovenskega knjižnega jezika
in avtorja prve tiskane knjige v
slovenskem jeziku.

ALMA V PEČOVNIKU (05)
V Pečovniku, na obrobju mesta,
se nahaja hiša, v kateri je svoja
zadnja leta skupaj s prijateljico
Theo preživela Alma M. Karlin,
svetovna popotnica, pisateljica,
poliglotka, teozofinja. Rojena
je bila leta 1889 v meščanski
družini. Leta 1919 se je sama
odpravila na pot okoli sveta, ki je
neprekinjeno trajala osem let. V
času svojega življenja je napisala
veliko knjig in člankov ter zbrala
vrsto etnološkega gradiva, ki je
deloma na ogled javnosti v sklopu
stalne razstave v Pokrajinskem
muzeju Celje. Svojo življenjsko
pot je končala v Pečovniku leta
1950, kjer je na ogled razstava o
njenem življenju.
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ŠMARTINSKO
JEZERO
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Ob jezeru

www.smartinsko-jezero.com

Šmartinsko jezero v neposredni
bližini Celja je s svojo razgibano
obalo in zanimivo okolico
privlačna sprehajalna točka.
Nastalo je po izgradnji 18,5
metra visoke in 205 metrov
dolge pregrade Loče leta 1970 in
meri 113 ha jezerske površine.
Poleg svoje prvotne funkcije
zadrževalnika visoke vode sta
se jezero in njegova okolica z
leti spremenila v rekreacijsko,
športno in turistično območje,
ki je iz leta v leto popularnejše.
S svojo urejenostjo in
neokrnjeno naravo, predvsem pa
varno in urejeno potjo do jezera
in okoli njega, je območje jezera
primerno za tek, kolesarjenje in
treking.
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Ob jezeru je možna tudi
rekreacija na vodi z izposojo
čolnov, kajakov in pedolinov,
po jezeru pa vožnja z ladjico
Jezerska kraljica. V bližini je na
voljo tudi urejeno igrišče za golf
in najem prostorov za piknik.

Urejena kolesarska in pešpot
se prične pri cerkvi Sv. Duha v
Novi vasi, od koder vodi varno
zavarovana in lepo označena pot
prav do jezera. Pot je namenjena
tako sprehajalcem kot tudi
kolesarjem. Zavarovana z ograjo
vodi sprva ob lokalni cesti, nato
pa preide med travnike in njive.
Pri jezeru se spoji s sprehajalno
potjo, ki se razcepi na dve smeri:
levo se lahko sprehodite po krož
ni poti mimo ladjice Jezerska
kraljica. Pot nato nadaljujete
okoli enega izmed rokavov jezera
in se preko pontonskega mostu

pri Čolnarni Muzelj vrnete
do ladjice. Če izberete drugo
stran, kjer ob spojitvi pešpoti s
sprehajalno potjo zavijete desno,
pa se sprehodite po pešpoti,
ki vodi skozi gozdiček. Vrnete
se lahko po isti poti ali pa po
asfaltirani lokalni cesti.
Na celotni poti so razporejene
lesene klopi, namenjene počitku
in sprostitvi, informacije o
jezeru in življenju v jezeru
pa lahko preberete na
informativnih tablah, ki so
postavljene ob vodi.
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CELJSKA KOČA

S PUSTOLOVSKIM PARKOM

HOTEL
CELJSKA KOČA***
Pečovnik 31, 3000 Celje,
Slovenija
T: +386 59 070 400,
+386 41 718 274,
E: info@celjska-koca.si,
www.celjska-koca.si

www.celjska-koca.si

Celjska koča je privlačen cilj
kolesarjev in pohodnikov, saj do
nje vodijo urejene in označene
poti. Za adrenalinsko zabavo
je na voljo Pustolovski park
s poligoni za vse starostne
skupine in poletno sankališče
Bobkart, ki ponuja 800 m
hitre ali ležerne vožnje. Za
zimske užitke je tu smučišče,
ki je opremljeno s sistemom
za umetno zasneževanje in
razsvetljavo za nočno smuko. Po
rekreaciji pa se lahko sproščeno
razvajate v wellness centru, kjer
sta turška in finska savna, 2
masažna bazena ter mini fitnes.
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KOLESARJENJE IN
POHODNIŠTVO
Pohodništvo in kolesarjenje je med Celjani priljubljena oblika
rekreacije, zato so na voljo številne urejene in označene pohodne
ter kolesarske poti. Zemljevid z označenimi poti se nahaja v TIC–u.

1. FACKINA POT
Pot se prične na obrobju mesta
v Dečkovem naselju pri IV.
osnovni šoli.
Trasa poti: IV. osnovna šola
– Medlog – graščina Prešnik
– Šmartno v Rožni dolini Šmartinsko jezero – Dobrova –
Nova vas - IV. Osnovna šola
Zanimivosti: Joštov mlin,
graščina Prešnik Šmartno v
Rožni dolini, Šmartinsko jezero,
poznobaročno kužno znamenje
v Dobrovi, cerkev sv. Duha
DOLŽINA: 18,5 km

3. KOLESARSKA POT
ALME M. KARLIN
Trasa poti: Celje – Skalna klet
– Pečovnik – Celjska koča –
Svetina – Šentjanž nad Štorami
– Teharje – Celje
Zanimivosti: stalna razstava
Alma M. Karlin Poti v
Pokrajinskem muzeju Celje,
razvaline rojstne hiše Alme M.
Karlin (Celje), Almino zadnje
domovanje v Pečovniku s stalno
razstavo »Samotno potovanje
Alme M. Karlin«, Celjska koča,
Svetina z grobom Alme Karlin,
oglarska zbirka v Šentjanžu nad
Štorami
DOLŽINA: 25,3 km

2. GRAJSKA POT
Trasa poti: Celje – Skalna klet –
Grajski hrib –Zagrad - Celje
Zanimivosti: cerkev sv. Jožefa,
Stari grad Celje
DOLŽINA: 9,2 km

4. KOLESARSKA POT
CELJE 1
Trasa poti: Celje (Nova vas) –
Dobrova – Šmartinsko jezero
– Slatina v Rožni dolini – Lopata
- Celje(Ostrožno) – Celje (Lava)
Zanimivosti: cerkev Sv. Duha,
poznobaročno kužno znamenje
(Dobrova), Šmartinsko jezero,
dvorec Prešnik (Šmartno v Rožni
dolini)
DOLŽINA POTI: 12,6 km
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5. KOLESARSKA POT
NA CELJSKO KOČO
Trasa poti: Celje – Zagrad –
Vipota - Celjska koča – Celje
Zanimivost: Celjska koča s
Pustolovskim parkom
DOLŽINA:8,5 km

6. RIMSKA POT
Trasa poti: Celje (Pokrajinski
muzej) – Mestni park – Breg –
Miklavžev hrib – Lisce – Košnica
– Polule – Breg - Celje
Zanimivosti: Pokrajinski muzej,
lapidarij, Mestni park, cerkev
Sv. Cecilije, Herkulovo svetišče,
cerkev Sv. Miklavža
DOLŽINA: 5,2 km

POHODNIŠTVO

7. ŠMARTINSKA POT
Trasa poti: Celje (Nova vas) –
Slatina v Rožni dolini – Loče
– Brezova – Vojnik – Lešje –
Runtole – Prekorje – Dobrova
- Celje (Nova vas)
Zanimivosti: Šmartinsko jezero,
graščina Prešnik (Šmartno v
Rožni dolini), poznobaročno
kužno znamenje (Dobrova),
cerkev Sv. Duha (Nova vas)
DOLŽINA: 13 km

1. CELJSKA KOČA GOBARSKA UČNA POT

2. CELJSKA KOČA GOZDNA UČNA POT

Vstopno mesto je pri hotelu
Celjska koča, kjer prejmete
podrobnejše informacije o poti.

Vstopno mesto je pri hotelu
Celjska koča, kjer prejmete
podrobnejše informacije o poti.

Dolžina poti: 1,9 km

Dolžina poti: 1,9 km

3. GOZDNA UČNA POT
MESTNI GOZD
Vstopna mesta so v neposredni
bližini središča mesta v Mestnem
parku, pri Meškovem studencu,
na koncu mostu čez Savinjo
(Čopova ulica), pri Petričku, pri
Heraklejevemu svetišču in pri
gostilni Belaj na Polulah.
Dolžina: 12 poti s skupno
dolžino 14 km

4. POT NA CELJSKO KOČO
Pot: Celje (Polule) – Pečovnik –
Celjska koča
Dolžina: 8 km

5. SPREHAJALNA POT
ŠMARTINSKO JEZERO
Pot: Celje (Nova vas) – Dobrova
– Šmartinsko jezero
Dolžina: 9,9 km
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HRANA
IN PIJAČA
Kuharsko znanje v kombinaciji z urbanim okoljem
se kaže v vrhunski gostinski ponudbi - hotelske
restavracije, špageterije, pizzerije, gostilnice z
domačo hrano in različne možnosti hitre prehrane
vas ne bodo pustile lačne. Zavijte na mestno
tržnico in si oglejte domače dobrote s podeželja ter
poklepetajte s prodajalkami. Morda vam ponudijo
degustacijski košček ...
Zvečer pa se bo zagotovo prilegel kozarček dobrega
vina – v stilizirani hotelski restavraciji, na enem
izmed letnih vrtov v mestnem jedru ali v prijetni
atmosferi celjskih gostilnic.

RESTAVRACIJE V STAREM MESTNEM JEDRU
Domača slovenska kuhinja

Slaščičarne in kavarne

GOSTILNA JEŽ, Linhartova 6,

sl-si.facebook.com/gostilna.jezcelje

HIŠA PRIBOLJŠKOV KUBA KAFE,
Prešernova 16, www.facebook.com/

GOSTILNA MATJAŽ, Gosposka
ulica 16, www.gostilnaslovenija.si/

KAVARNA EVROPA, Krekov trg 4,

menus/gostilna-matjaz-2

pages/Kuba-Kafe/599503810063112

www.hotel-evropa.si

KAVARNA OAZA, Glavni trg 13,

Italijanska kuhinja
ŠPAGETERIJA & PIZZERIA KOPER,
Gubčeva 3, www.pizzeria-koper.si

Ostala svetovna kuhinja
GOSTILNA STARI PISKER,
Savinova 9, www.stari-pisker.com
GOSTILNICA CELJSKI HRAM,
Linhartova 5
GOSTIŠČE HOCHKRAUT,
okrepčevalnica Peron, Krekov trg 1,
www.hochkraut.com

HOTEL EVROPA, Krekov trg 4,
www.hotel-evropa.si

KONOBA DALMACIJA,
Linhartova 8

www.kavarnaoaza.si

KAVARNA PRI NEJCU,
Trg Celjskih knezov 8,

sl-si.facebook.com/SladoledpriNejcu

KAVARNA ROLCA, Gubčeva ulica 1
MCC KAVARNA (Celjski mladinski
center), Mariborska cesta 2,
www.mc-celje.si

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA
LEONARDO, Gosposka 28,

www.leonardo.si/dejavnosti/kavarna_leonardo

KAVARNA IN SLAŠČIČARNA PRI
MIŠKU KNJIŽKU, Muzejski trg 1 a
SLAŠČIČARNA ZVEZDA,
Prešernova 11

LOVING HUT CELJE, Linhartova 7,
http://celje.lovinghut.si/

Hitra prehrana
AVTOBUSNA POSTAJA – več
ponudnikov hitre prehrane
KEBAPCI AGA, Ljubljanska cesta 6,
www.agakebapci.com/index_si.htm

MCDONALD’S, Gubčeva 2,
www.mcdonalds.si
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RESTAVRACIJE IZVEN MESTNEGA JEDRA
Poleg restavracij v nakupovalnih središčih se izven mestnega jedra
nahajajo številne restavracije za različne okuse.

Klubi, Bari & Pubi

Italijanska kuhinja

BRANIBOR CLUB, Stanetova 29,

PICERIJA OLIVA, Dečkova 41,

CELE CLUB, Aškerčeva 14

PICERIJA PICIKATO, Teharje 21,

www.oliva.si/sl/

www.branibor.com

www.picikato.com/

HIŠA PIVA CELJE, Gubčeva 8,

PIVOVARNA, PIVNICA, PIZZERIA
DIAVOLO, Mariborska cesta 118,

http://cebs.si/

HIŠA PRIBOLJŠKOV CUBA LIBRE
BAR, Gubčeva 6, https://sl-si.facebo-

www.diavolo.si

ok.com/BarKubaLibre

JAZZ PUB, Ljubljanska cesta 7

Balkanska kuhinja

KINO METROPOL, Stanetova 15,

GOSTILNA AMERIKA, Mariborska
cesta 79, www.gostilna-amerika.com

MALI PLAC, Linhartova 10

TAVERNA CARRARO,
Opekarniška cesta 15 a,

www.kinometropol.org

MANSION, Trg celjskih knezov 10,

http://taverna.carraro.si/

www.mansion.si

MAVERICK PUB, Ljubljanska 7
PIERCING & TATTOO & CAFE,
Levstikova 1 e
POPULUS, Ljubljanska cesta 5 a
PRI LAŽNIVI PRIČI, Prešernova 20,

Ostala svetovna kuhinja
Domača slovenska kuhinja

GOSTILNA MLAKAR, Teharska 26

GOSTILNA FRANCL, Zagrad 77

GOSTILNA ŠPENGL, Ljubljanska
cesta 39, www.spengl.si/sl/

https://www.facebook.com/pages/
Pri-La%C5%BEnivi-Pri%C4%8Di/23
0845993747095?ref=stream

GOSTILNA MEDVED,
Ulica Cirila Debeljaka 7 a,

ŠPITAL ZA PRJATLE, Slomškov trg
5, https://sl-si.facebook.com/spital-

GOSTILNA PRI KMETEC,
Zagrad 140 a, www.tlacan.si
(v neposredni bližini Starega gradu)

zaprjatle

TAMKOUČIRI, Gosposka 1 a,

www.gostilna-medved.com/

KITAJSKA RESTAVRACIJA
DVA ZMAJA, Kersnikova ulica 31,
http://dvazmaja.si/

KITAJSKA RESTAVRACIJA
KITAJSKI DVOR, Teharska cesta 35

https://sl-si.facebook.com/tamkouciri

Slaščičarne in kavarne

VRTNICA, Malgajeva 2 a,

KAVARNA VERONIKA, Cesta na
grad 78 (na Starem gradu) https://

www.vrtnica-bar.si

www.facebook.com/KavarnaVeronika
?rf=1379631968974296
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NAKUPOVANJE
IN ZABAVA
Nakupovanje je danes stil življenja, tudi v Celju.
Butične trgovine znanih celjskih kreatorjev v
središču mesta privlačijo z atraktivnimi izložbami,
souvenirnice in prodajne galerije z različno ponudbo od
slovenskih tradicionalnih spominkov do trendovskih
uporabnih daril v Umetniški četrti. Obvezen je
seveda obisk nakupovalnih središč, ki v Celju poleg
zapravljanja ponujajo tudi zabavo – kino dvorane,
otroška zabavišča, restavracije, tematske animacije.
Nakupovanje v Celju je predvsem zabavno!

NAKUPOVALNI CENTRI

ZABAVA

CITYCENTER CELJE je največje
nakupovalno središče v mestu.
Svojim obiskovalcem ponuja
široko ponudbo tako v prodajalnah kot tudi v svojih gostinskih
lokalih, za otroke pa je na voljo
otroški park Džungla.
CITYCENTER CELJE,
Mariborska 100, 3000 Celje,
T: (+386) 3 425 12 50,

MESTNI KINO METROPOL,
Stanetova 15, Celje,
tel.: 031 324 400,
info@kinometropol.org,

PLANET TUŠ CELJE BOWLING
Na voljo je 14 moderno
opremljenih bowling stez ter
večerne in nočne zabave z glasbo.

www.kinometropol.org

IGRALNI SALON
CASINO FARAON,
Ljubljanska 39, 03 426 02 24,
03 02 22, casino.faraon@siol.net,

www.city-center.si

PLANET TUŠ CELJE ponuja
poleg številnih prodajaln tudi
osem kinodvoranah in bowling.
Gostinsko ponudbo dopolnjujejo restavracije, slaščičarne in
bari, za najmlajše pa je na voljo
igralni kotiček.
PLANET TUŠ,
Mariborska 128, 3000 Celje,
T: (+386) 59 73 37 10,
www.planet-tus.si
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CENTER SUPERNOVA nahaja
se v neposredni bližini drugih
nakupovalnih centrov (Citycenter in Planet Tuš).
Center Supernova, Bežigrajska
cesta 16, SI 3000 CELJE
MERCATOR CENTER CELJE,
se nahaja v neposredni bližini
najpomembnejših športnih
objektov v Celju in svojim obiskovalcem nudi pestro gostinsko
in trgovsko ponudbo.
MERCATOR CENTER CELJE,
Opekarniška cesta 9, 3000 Celje,
T: (+386) 3 426 80 00,
CELEIAPARK se nahaja ob samem mestnem središču in poleg
raznolike ponudbe omogoča tudi
parkiranje v garažni hiši.
Celeiapark, Aškerčeva 14,
3000 Celje

Mestni kino Metropol ponuja
program umetniških filmov in
filmskih uspešnic iz obdobja
zadnjih nekaj mesecev, na voljo
pa je tudi kavarna Metnega kina.
PLANET TUŠ CELJE,
Mariborska 128, Celje,
tel.: 059 733 700,
www.planet-tus.com

Kinematografi Planet Tuš v Celju
imajo 8 kinodvoran s skupaj
1.759 sedeži.
V izvrstno akustično
opremljenih dvoranah nudijo
na ogled najnovejše svetovne
filmske uspešnice.

www.casino-faraon.com

Na obrobju mestnega parka je na
voljo sodobno urejen igralni salon
s 114 igralnimi avtomati in dvema
elektronskima ruletama.
CLUB CASA, Dečkova cesta 1,

https://www.facebook.com/pages/
Club-Casa/218730054974187

DISCO PLANET TUŠ,
Bowling & biljard, kino,
Mariborska cesta 128,

http://celje.planet-tus.si/sl/dogodki/
disco_planet
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SEJMI
Celje je idealno okolje za različna delovna
srečanja, domače in mednarodne kongrese,
znanstvene simpozije ter kulturna in
poslovna srečanja. Moderno obnovljene in
sodobno opremljene dvorane z različnimi
sprejemnimi kapacitetami bodo zadostile
vsem zahtevam udeležencev. V slogu
preteklih obdobij so obnovljene dvorane
Narodnega in Celjskega doma, moderne in
sodobno opremljene pa so dvorane Celjskega
sejma in Tehnopolisa.

marec:

maj:

sejmi FLORA,
POROKA, ALTERMED
in čebelarska dneva ApiSlovenija

sejma ENERGETIKA,
TEROTECH-VZDRŽEVANJE

3.

4.

5.

6.

september:
MOS - Mednarodni
sejem obrti in podjetnosti

9.

10.

11.

12.

april:

sejmi FORMA TOOL,
PLAGKEM, GRAF&PACK,
VARJENJE in LIVARSTVO
sejmi AVTO IN VZDRŽEVANJE,
MOTO BOOM, LOGOTRANS,
GOSPODARSKA VOZILA
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december:

sejem
sLOVErotika

Celje — 67

PRIREDITVE
Celje je družinam prijazno mesto – skorajda
vsak kotiček v mestu, bodisi trgovina, gostilnica,
park ima na voljo igrala, knjige in ostale igrače,
ki otrokom popestrijo dan. Še posebno živahno
pa je v Celju v času številnih priredite, ki trajajo
skozi vse leto in ponujajo zabavo tako za otroke
kot tudi odrasle.

TRADICIONALNE
PRIREDITVE
PUSTOVANJE
S PUSTNO POVORKO

april:

junij – avgust:

MEDNARODNI
MLADINSKI
PEVSKI FESTIVAL

POLETJE V CELJU

Bogat program dogodkov, performansov, koncertov, gledaliških
predstav na številnih prizoriščih v
mestu in na Starem gradu Celje.

Bienalna prireditev,
katere tradicija sega že v
leto 1946 in na kateri se
predstavijo pevski zbori
iz vsega sveta.

Pestro ulično dogajanje
v centru mesta in izbor
najboljše maske.

Silvestrovanje na
prostem s koncertom
zadnji petek in sobota v avgustu:

junij in oktober:

DEŽELA CELJSKA VABI…

PODEŽELJE
V MESTU

Dvodnevna srednjeveška prireditev na Starem gradu Celje in v
mestnem središču

Dobrote podeželja
se predstavijo na
stojnicah v
središču mesta.

1.

2.
februar in marec:

DNEVI
KOMEDIJE

Festival, ki vsako
leto pripelje v Celje
vrhunske gledališke
ustvarjalce
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3.

4.

5.

31. december:

SILVESTROVANJE

PODEŽELJE V MESTU
6.

7.

8.
vsak vikend
od aprila do oktobra:

ŽIVA ZGODOVINA
NA STAREM GRADU
CELJE
Srednjeveški tabor,
vitezi, lokostrelstvo,
mečevanje

9.

10.

11.

12.
december:

PRAVLJIČNO CELJE

Pravljična dežela (s pravljičnimi
vilami in pravljičnimi junaki),
božično novoletni sejem, brezplačni koncerti na prostem,
praznični prižig luči s
prihodom Miklavža
in obdarovanjem,
otroško silvestrovanje v
Pravljični deželi...
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HOTELI:
HOTEL EVROPA****

HOTEL CELEIA***

Mariborska 3, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 (0)3 426 97 00,
E: info@hotel-celeia.si,
www.hotel-celeia.si

Krekov trg 4, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 3 426 90 00,
E: info@hotel-evropa.si,

Prenovljeni hotel Celeia je obogaten z novim izgledom, vrhunsko
ponudbo, pestrimi storitvami in
ugodnimi cenami. Nahaja se ob
neposredni bližini avtobusne in železniške postaje in nudi vso udobje
mestnega hotela.

www.hotel-evropa.si

Luksuzen hotel v strogem centru
mesta in ob neposredni bližini
ŽP. Na voljo tudi savna, brezžičen
internet, parkirišče.

HOTEL FARAON***

NAMESTITVE
V mestu in njegovi okolici se nahaja pet hotelov s štirimi
ali tremi zvezdicami, dva hostla, kamp in gostišče s
prenočišči. Vsi so sodobno in moderno opremljeni ter s
svojimi storitvami nudijo gostom vse udobje za dobro
počutje v mestu.

Ljubljanska 39, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 3 428 71 00,
E: hotel.faraon@siol.net,
www.hotel-faraon.si

Nahaja se na obrobju mestnega
parka ob reki Savinji in zunanjem
letnem kopališču. Na voljo tudi
brezžični internet, casino.
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HOTELI:

HOSTLI:

GOSTIŠČE S PRENOČIŠČI:

KAMP:

HOTEL GRANDE*** superior

MCC HOSTEL – hiša legend

GOSTIŠČE HOCHKRAUT**

AVTOKAMP CELJE

Bežigrajska 7, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 3 425 51 00, E: hotelgrande.celje@siol.com,

Mariborska 2, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 3 490 87 40,
+386 40 756 009,
E: mcc.hostel@mc-celje.si,

Tremerje 2, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 3 427 91 00,
+386 3 427 91 04
E: gostisce@hochkraut.com,

Zadobrova 37a, 3211 Škofja vas
T: +386 41 726 516,
E: branko@verdev.si,

www.hostel-celje.si

www.hochkraut.com

Nahaja se v centru mesta v neposredni bližini AP in ŽP. Na voljo so
eno- , dvo- in več posteljne tematske sobe, kuhinja, pralnica, dostop
do interneta, park s prostorom za
piknik in športne igre, brezplačna
izposoja koles.

Nahaja se pribl. 3 km iz Celja neposredno ob cesti Celje – Laško. Poleg
nastanitev so na voljo tudi masažne
kadi, savna, internet, parkirišče.

www.hotelgrande.si

Nahaja se v neposredni bližini
nakupovalnih središč in sejmišča.
Na voljo tudi brezplačen internet,
najem koles, klima.

HOTEL CELJSKA KOČA***

GEORGES HOSTEL

Pečovnik 31, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 59 070 400,
+386 41 718 274,
E: info@celjska-koca.si,

Aškerčeva 3, 3000 Celje, Slovenija
T: +386 (0)41 329 179,
E: violeta.stojs@sz-atrij.si,
www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Georges-Hostel/Celje/80146

www.celjska-koca.si

Nahaja se v naravi, pribl. 8 km iz
Celja. Na voljo tudi savna, jakuzzi,
fitness, masaže, bobkart, pustolovski park, smučanje (pozimi).
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www.camping-celje.com

GPS koordinate: 46º 15’ 46,12’’ /
15º 17’ 54,61’’
Nahaja se na obrobju mesta. Kamp
s pribl. 30 mesti je opremljen z
vso potrebno infrastrukturo, nudi
pa tudi možnost kampiranja z
avtodomi.

Nahaja se v centru mesta v neposredni bližini AP in ŽP. Na voljo so
tri- in več posteljne sobe, dnevni
prostor, kuhinja, pralnica, brezžični
internet.
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KORISTNE INFORMACIJE:
MESTNI PROMET:
Celje ima na voljo lokalne avtobusne povezave za
relacije izven mestnega središča. Na voljo pa so
številni taxiji, ki se nahajajo na parkiriščih pred
železniško postajo ter ostalih parkirnih površinah
po mestu.

PARKIRIŠČA:
Mestno jedro je namenjeno pešcem in zato zaprto
za promet. Plačljiva parkirna mesta se nahajajo na
označenih mestih v modri coni mestnega središča.
Namenjena so parkiranju za krajši čas
med 6. in 16. uro v delovnih dneh
ter med 6. in 10. uro ob sobotah.

GARAŽNE HIŠE:
Na voljo sta dve garažni hiši:

Parkirna hiša Glazija
Ljubljanska 20, 3000 Celje
tel.: +386 3 490 15 50

Pomembne kontaktne števike:
Zdravstveni dom Celje: +386 (0)3 543 40 00
Splošna bolnišnica Celje: +386 (0)3 423 30 00
Center za obveščanje: 112
Policija: 113
AMZS: 1987
TIC Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje
+386 3 42 87 936, +386 3 49 25 081
tic@celje.si
www.celeia.info
www.dezela-celjska.si
www.smartinsko-jezero.com
www.grad-celje.com

Razdalje med kraji
Celje - Ljubljana: 71 km
Celje - Trst: 200 km
Celje – Benetke: 350 km
Celje – Milano: 620 km
Celje – Zagreb: 115 km
Celje – Beograd: 500 km
Celje – Budimpešta: 350 km
Celje – Dunaj: 280 km
Celje – Graz: 110 km

Parkirna hiša se nahaja v neposredni bližini Splošne
bolnice Celje in obratuje 24 ur na dan. Poleg pokritih
parkirnih mest za osebna vozila je na razpolago tudi
oskrbovalna postaja za 2 avtodoma.

Parkirna hiša Celeiapark

1000 km

500 km

Aškerčeva 14, 3000 Celje
tel.: +386 3 490 15 50
Nahaja se v neposredni bližini avtobusne in železniške
postaje ter mestnega središča in obratuje od ponedeljka
do sobote med 6. in 22. uro.
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A

Celjski dom/TIC

Starokrščanska
Kip Alme M.krstilnica
Karlin
Ljudska
posojilnica krstilnica
Starokrščanska

VOD
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OVA

Mestna
tržnica
Ljudska
posojilnica

AŠKERČEVA UL.

G

I TR

LIŠK
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GLE

STAN

Celjska mestna hranilnica

Kip Alme M. Karlin

ETOV
A ULIC

A

Železniška postaja

Celjski dom/TIC

STAN
ETOV
A ULIC

Celjska mestna hranilnica

UL.

UL.

MARIBORSKA C

SPREHOD PO
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postaja
MESTNEM
JEDRU
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MARIBORSKA C.
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ŠER

ŠER

Cerkev Marijinega

vnebovzetja

vnebovzetja
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Prothazijev dvorec

Slovensko
ljudsko
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Slovensko
ljudsko
gledališče
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U
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U

LIC

LIC

A
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LILEK
OVA U
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A
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z obrambnim
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z obrambnim
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KnežjiKnežji
dvor dvor

G
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CA

Osrednja knjižnica Celje

Osrednja knjižnica Celje
Stara grofija

Stara grofija

Kvartirna hiša s kipom

Kvartirna
hiša s kipom
Alfreda Nobla
Alfreda
Nobla četrt
Umetniška

RAZLAGOVA UL.

IRTGR

GLAVN
I

Kip Josipa
Pelikana
Kip Josipa
Pelikana

TRG

MMUU
ZEZJE
SJKSIK
T

GLAVN
I

Narodni
Narodni
domdom

KREKOV TRG KREKOV TRG

TRG

PREŠE
PREŠERNOV
A UL.RNOVA UL.

Spomenik
vojnavojna
in mir
Spomenik
in mir

RAZLAGOVA UL.

PRE

(Mestni magistrat)
CerkevCelje
Marijinega

GUBČEVA UL.

Muzej novejše
zgodovine
Celje (Mestni
magistrat)

Umetniška
Cerkevčetrt
sv. Danijela
špital s kapelo
CerkevMestni
sv. Danijela
Elizabete
Mestnisv.špital
s kapelo
Vodni stolp
sv. Elizabete

Marijino znamenje

Vodni stolp

Hohenwarterjeva hiša

Marijino znamenje

Arheološka odkritja na

Hohenwarterjeva
hiša
Glavnem trgu

Arheološka
Vodnjakodkritja na

N

Glavnem
trgu in galerija Pelikan
Fotoatelje
Vodnjak
Fotoatelje
in galerija Pelikan
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ŠMARTINSKO JEZERO

ŽALEC

ŠENTJUR
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VO

Cerkev
sv. Maksimiljana

Splavar
MESTNI GOZD

LJUBLJANA - MARIBOR
izvoz CELJE
center

Cerkev sv. Duha

Kalvarija

Cerkev sv. Jožefa

Cerkev
sv. Cecilije

POD
JAVO

Cerkev
sv. Miklavža

UL.

ŽALEC

ŠENTJUR

Splavar

Lapidarij

LA

Cerkev
sv. Maksimiljana

ŠK
O-
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R
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GR
EB
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RŠK
OVA

Lapidarij

Kalvarija

MESTNI GOZD

Cerkev
sv. Cecilije
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O-
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E

B

Cerkev
sv. Miklavža

Alma v Pečovniku

Cerkev sv. Jožefa
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