slo

prireditve

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

tradicionalne prireditve
Junij – avgust:
POLETJE V CELJU
Bogat program dogodkov,
performansov, koncertov
in gledaliških predstav
na številnih prizoriščih v
mestu in na Starem gradu
Celje.

1
Februar in marec:
DNEVI KOMEDIJE
Festival, ki vsako leto
v Celje pripelje
vrhunske
gledališke
ustvarjalce.

2

3

4

5

April:
MEDNARODNI
MLADINSKI PEVSKI
FESTIVAL
Bienalna prireditev,
katere tradicija
sega že v leto 1946
in na kateri se
predstavljajo pevski
zbori s celega sveta.

6
Vsak vikend
od aprila do oktobra:
ŽIVA ZGODOVINA
NA STAREM
GRADU CELJE
Srednjeveški
tabor, vitezi,
lokostrelstvo,
mečevanje.

7

8

Zadnji petek in sobota
v avgustu:
DEŽELA CELJSKA VABI
Dvodnevna srednjeveška
prireditev na Starem gradu Celje
in v mestnem središču.

9

10

31. december:
SILVESTROVANJE
Silvestrovanje na
prostem s koncertom.

11

12

December:
PRAVLJIČNO CELJE
Pravljična dežela
(z vilami in pravljičnimi
junaki), božično-novoletni
sejem, brezplačni koncerti
na prostem, prižig lučk s
prihodom Dedka Mraza
in daril, otroško silvestrovanje v Pravljični deželi.

Dobrodošli v Celju!

Osebje Turistično informacijskega centra Celje vam bo
z veseljem pomagalo in svetovalo ob prihodu v naše
mesto. Znani smo kot ena izmed najbolj zanesljivih
točk, kjer lahko turisti pridobijo želene informacije,
rezervirajo namestitev in se informirajo o individualnih
programih. Zaupajte nam vaše želje in popotniške
interese – pripravili vam bomo individualni program,
za vas ali vašo skupino. Poleg top atrakcij vam bomo
priporočili tudi kulinarična, adrenalinska in nakupovalna
doživetja.
Želimo vam prijeten dan ali oddih v našem mestu!
TIC center
Glavni trg 17
3000 Celje, Slovenija
T +386 3 42 87 936
tic@celje.si
TIC Stari grad Celje
Cesta na grad 78
3000 Celje, Slovenija
T +386 3 54 43 690
tic.grad@celje.si
www.celje.si
www.travelcelje.com

slovenija

RAZISKUJTE
STARO
MESTNO JEDRO

Staro mestno jedro
Raziščite tretje največje slovensko
mesto – sami ali v družbi lokalnega
turističnega vodnika. Doživite
urbano okolje sodobnega evropskega
mesta s prijetno atmosfero.
Znamenitosti v mestnem
jedru
Pokrajinski muzej Celje
(Trg celjskih knezov 8)
CELEIA – Mesto pod mestom
Sprehodite se po rimskih cestah in
spoznajte Celje, ki so ga nekoč
imenovali tudi TROIA SECUNDA.
Druge stalne razstave:
Celjski grofje, Alma M. Karlin Poti
in Kulturnozgodovinska zbirka z
znamenitim Celjskim stropom.

NASVETI
ZA
SKUPINE

PRIPRAVLJENI
NA
AVANTURO?

Muzej novejše zgodovine
Celje (Prešernova ulica 17)
Otroški muzej, Hermanov
brlog in druge stalne zbirke:
Živeti v Celju, zobozdravstvena
zbirka, muzej
STARI PISKER –
nekdanji zapor
in spominska
soba padlim
v nacističnem
režimu,
fotografski
atelje Josipa
Pelikana.
Galerija sodobne
umetnosti in Likovni
Salon (Trg celjskih knezov 8 in 9)
Atraktivne razstave umetniških del
lokalnih in tujih umetnikov.
Umetniška četrt
(Gosposka ulica in Na okopih)
Pokukajte v ateljeje lokalnih
umetnikov in se osvežite v krčmi
TamKoUčiri.

Priporočamo družinam z otroki
- letni vrt z igrali na Savinjskem
nabrežju.
Mestna plaža: prijetna lokacija,
kjer se lahko spočijete, poleti pa
ponuja tudi prireditve za otroke
(lutke, cirkus, ustvarjalne delavnice
in drugi dogodki za otroke).
Prisedite! Sedite v eno izmed
številnih restavracij, gostiln, barov in
kavarn v starem mestnem jedru, kjer
ponujajo tradicionalne slovenske
jedi ali jedi drugih priljubljenih
svetovnih kuhinj.
Nakupovanje in zabava
Nakupovanje je postalo življenjski
stil in tudi v Celju ni nič drugače.
Butične trgovine znanih oblikovalcev,
trgovine s spominki, mali butiki
lokalnih oblikovalcev v starem
mestnem jedru in še več trgovin v
nakupovalnih središčih izven mesta,
ki poleg nakupovanja ponujajo tudi:
kino, otroška igrišča in igrala ter
restavracije!

STARI GRAD CELJE – najbolj
obiskana turistična znamenitost
Celja. Ob vikendih se tam odvija
Živa zgodovina in najbolj pogumni
obiskovalci se lahko sami preizkusijo
v različnih srednjeveških veščinah in
ovekovečijo te trenutke s fotografijami.
Na Starem gradu se nahaja tudi
Turistično informacijski center,
stalna razstava mučilnih naprav
od 16. do 18. stoletja Teater groze
in Kavarna Veronika.
www.grad-celje.com
Grad je odprt vsak dan, tudi
med prazniki in ob nedeljah.

CELJSKA KOČA S
PUSTOLOVSKIM PARKOM –
odlična destinacija za aktivno
preživljanje prostega časa.
Pustolovski park s poligonom za
vse starosti (35 elementov / ovir za
otroke, stare nad 5 let), vključeno je
tudi Opičje drevo in letno sankališče
bobkart z dolžino proge 800 m hitre
ali počasne vožnje. Privoščite si
lokalne jedi v hotelski restavraciji.
www.celjska-koca.si

ŠMARTINSKO JEZERO – ob
razgibani, približno 12 kilometrov
dolgi obali jezera lahko najdete
igrala za otroke, najamete kanu, sup
ali čoln na pedala, ter si privoščite
kosilo ai večerjo. Obala ponuja tudi
urejene peš poti z informativnimi
tablami.

OBLIKUJTE SVOJ PROGRAM IN
ZDRUŽITE DOŽIVETJA KOT
SKUPINA V SPREMSTVU NAŠIH
NAJBOLJŠIH LOKALNIH VODNIKOV
Vključite vaše kulinarične želje in
transport ter preživite nepozaben dan
v Celju in neposredni okolici.
Najemite lokalnega vodnika in se
odločite za tematsko vodenje:

VODENJE PO STALNI
RAZSTAVI: ŽIVETI V CELJU
Sprehodite se po celjskih ulicah
20. stoletja in obudite spomine
ter svoje čute - poskusite sladko
čokolado Bajadera, pijačo naše in
vaše mladosti – Cockto, ter prisluhnite znanim melodijam, ki vas
bodo popeljale nazaj v preteklost.

RINGA RINGA RAJA V
OTROŠKEM MUZEJU
HERMANOV BRLOG
Doživite edini muzej
FOTOGRAFIRAJTE SE V
Romantično Celje (izvedeli boste STEKLENEM FOTOGRAFSKEM za otroke v Sloveniji in
zakaj je Alfred Nobel obiskoval Celje)
ATELJEJU JOSIPA PELIKANA skozi igro spoznajte svet
igrač. Herman
Kostumirano vodenje po
Miti in legende Celja,
Lisjak, bo
edinstvenem steklenem
odkrivajte talente
poskrbel, da
fotografskem ateljeju Josipa
(spoznajte lokalne umetnike)
se bodo vašo
Pelikana, ki je nastal konec
otroci neizCelje cenzurirano (“izgubite” se 19. stoletja. Po koncu vodenja
merno zabavali.
se boste lahko fotografirali,
v mestu skupaj z vodnikom)
lahko pa si nadenete tudi oblačila
Odkrijte Šmartinsko jezero
Za rezervacijo ali poizvedbo o
iz prve polovice 20. stoletja.
(odkrijte življenje v in izven jezera, ob
SKUPINSKEM PROGRAMU
jezeru se sprehodite z lokalnim vodnikom)
se prosimo obrnite na: TIC Celje,
tic@celje.si, 03 42 87 936.
Grofje Celjski danes in
nikdar več (Stari grad Celje)

Sprehodite se do Drevesne
hišice v Mestnem gozdu.
www.celje.si

CELJE SKOZI ČASOVNI STROJ
Z vodnikom se sprehodite skozi
staro mestno jedro vse do
Pokrajinskega muzeja Celje in
obiščite razstavo Celeia – mesto
pod mestom in razstavo Grofje
Celjski. Po kratkem premoru
(kava v Kavarni Miško Knjižko),
obiščite še razstavo potovanj
Alme M. Karlin – Poti vključno
s Kulturnozgodovinsko zbirko in
zamenitim Celjskim stropom.

