
OBIŠČI CELJE
mesto grofov

travelcelje.com    ×    visitcelje.eu





C       elje že več kot pol tisočletja vodijo tri zlate zvezde. To je mesto Celjskih grofov, najmogočnejše 

plemiške in vladarske rodbine, ki je kadarkoli živela v slovenskih deželah. Njihova zgodba je 

kot filmski ep, poln obračunov, drznosti in spletk. Že veš, da je bila Barbara Celjska, hči Hermana II. 

Celjskega, najvišje kronana glava v slovenski zgodovini? 

Nad mestom se še danes dviguje velik in skrivnosten srednjeveški grad, ki ga lahko obiščeš vsak 

dan v letu. V starem mestnem jedru, kjer vlada ljubezen do uživanja, lahko ješ in počivaš kot grof. Za 

obzidjem oklepi in meči že dolgo ne žvenketajo več, še vedno pa se vidi, kako so Celjski zgradili mesto na 

temeljih antične Celeie, ki so jo zaradi veličine imenovali kar Troja secunda. Iz mesta se v trenutku lahko 

preslikaš v naravo, v celoletno športno središče na Celjski koči ali ob Šmartinsko jezero. 

Se vidimo v mestu grofov!

obišči
celje.

pridi
špilat

grofe.

Celje je mesto grofov, ki že od nekdaj stoji na križišču 

pomembnih poti. Tu se skriva zakladnica zgodovine iz

časov antične Celeie in srednjega veka. Pomešaj se med 

Celjane, ki so po grofovsko ponosni na svoje mesto. 
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Stari grad Celje: ponos 

Celjanov in največji srednjeveški 

grad Slovenije, odprt 365 dni v 

letu. S programom Žive zgodovine 

pričara srednji vek vsak konec 

tedna od maja do oktobra. 

Pokrajinski muzej Celje in 

Knežji dvor: izjemna razstava 

Grofje Celjski in skrivnostna soba 

z njihovimi lobanjami. V kleti se 

razprostirajo ostaline starorimske 

Celeie in razstava Mesto pod 

mestom, ki predstavlja prvi 

vrhunec celjske zgodovine.

Muzej novejše zgodovine 

Celje: zgodbe Celja in njegovih 

meščanov v 20. st. Vse od 2. 

sv. vojne in razvpitega zapora 

v Starem piskru do edinega 

otroškega muzeja v Sloveniji 

(Hermanov brlog) z zbirko več kot 

400 igrač iz Slovenije in tujine.

Stara grofija: nekdanja 

upravna zgradba Celjskih z 

znamenitim Celjskim stropom 

iz 17. st. Dvorišče skriva nove 

vznemirljive najdbe in freske 

antične Celeie.

Foto atelje in galerija Pelikan: 

atelje velikega celjskega fotografa 

iz 20. st., kjer se je možno tudi 

fotografirati.

Spominska hiša Alme M. 

Karlin: dom neustrašne Celjanke, 

poliglotke in ene največjih 

svetovnih popotnic vseh časov, ki 

se je na začetku 20. st. sama podala 

na pot okoli sveta.

Mestni gozd z drevesno hišo: 

zelena skrivnost mesta, le 11 min 

hoje oddaljena od središča mesta. 

V gozdu stoji največja drevesna 

hiša Slovenije, ki kot lesena 

opazovalnica gozdnega življenja 

med drevesnimi krošnjami 

uresničuje otroške sanje.

Šmartinsko jezero: oaza, 

primerna tako za raziskovanje 

kot za počitek. Okoli se lahko 

podaš peš ali s kolesom, po vodi pa 

lahko drsiš s čolnom, kajakom ali 

pedalinom. 

Zimsko-letno središče Celjska 

koča: Celjska koča je središče 

zabave v vseh letnih časih. V 

okolici se dviguje več hribov 

s prepletom pohodniških in 

kolesarskih poti. Poleti je najbolj 

zabavno v pustolovskem parku ali 

na poletnih saneh, pozimi pa na 

pobeljenih strminah smučišča.

KULINARIČNE ZVEZDE CELJA 

PONUJAJO GROFOVSKE JEDI

Gostilna Oštirka: Barbarina 

simfonija na krožniku (goveja lička, 

jurčkov pire/piranski brancin, 

krompirček)

Gostilna pri Kmetec: divje 

poželenje na krožniku (srnina 

kračica, cmok z grozdjem) 

Kavarna Prešernova 15: 

Friderikova deska (suhe mesnine in 

siri slovenskih kmetij)

 

Gostilna Stari Pisker: kraljevi 

picanha steak 

  

Gostilna Francl: krožnik črne 

kraljice (medvedja plečka, hišna 

polenta)  

Restavracija a la Carte Hotel 

Evropa: prepovedani sadeži v 

torti (skutina rezina z gozdnimi 

jagodami)  

Okrepčevalnica Konoba 

Dalmacija: ribji ulov na ponvici 

(ribja ponvica)

Kavarna in slaščičarna Zvezda: 

rolce Celjskih (čokoladna rolca)  

Celjska koča: Ulrikova zadnja 

pojedina (pečena svinjska krača v 

lončeni posodi) 

TURISTIČNO-INFORMACIJSKA 

CENTRA

TIC Celje

Glavni trg 17, Celje,

+386 (0)3 428 79 36,

tic@celje.si

TIC Stari grad Celje

Cesta na Grad 78, Celje,

+386 (0)3 544 36 90,

tic.grad@celje.si
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          Za ogled Starega gradu Celje 

in Pokrajinskega muzeja Celje ali

Muzeja novejše zgodovine Celje ali 

vožnje z Bobkartom na Celjski koči.

   S
KUPNA       

    
VSTO   P

NICA        8
 €
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RAZIŠČI STARO
MESTNO JEDRO CELJA

Potep med slikovitimi ulicami starega mestnega 

jedra v Celju lahko začneš v turistično-

informacijskem centru, ki je obenem arheološki 

zaklad s srednjeveškimi izkopaninami. Odkrij 

ostanke celjskega obzidja, kamor je Friderik II. Celjski 

dal vgraditi starorimske umetnine. To se najlepše 

vidi v Mestu pod mestom, kjer so temelji antične 

Celeie. V celjskih gostilnah te čakajo grofovske jedi, 

preveri na zemljevidu!

1

2

RAZMIGAJ SE V 
ZELENEM CELJU

V trenutku se lahko znajdeš sredi zelenega Celja, med 

hribi, ki se dvigajo nad mestom. Lovski revirji Celjskih 

grofov so danes preplet pohodniških in kolesarskih 

poti. Stezice v mestnem gozdu te pripeljejo do 

največje drevesne hiše. Vzpon na Celjsko kočo s 

Pustolovskim parkom nudi vznemirljiv aktivni

oddih.

PRIDI ŠPILAT GROFE
NA STARI GRAD CELJE

Že vhod in obzidje največjega srednjeveškega 

gradu Slovenije dajeta slutiti, da vstopaš v središče 

sage o Celjskih grofih. Spoznaš jo lahko že v 

turistično-informacijskem centru ali z izkušenimi 

vodniki, ki so polni zanimivih anekdot. Obišči stolp 

zaljubljenega Friderika in kavarno Veronika. Za 

srečo izberi katerega od spominkov. Grajska vrata 

so odprta vsak dan v letu.



Doživi Celje. 
Pridi špilat 
grofe. 

ŽIVA ZGODOVINA IN 
SREDNJEVEŠKI VIKEND
Obišči viteze, ki se mečujejo, in dvorne dame, ki poznajo 

srednjeveške igre za kratkočasenje. Vsak konec tedna 

od maja do oktobra lahko doživiš živo zgodovino. Kaj je 

ognjeni spektakel, kako so bila videti tradicionalna oblačila 

in s kakšno hrano so si vitezi nabirali moči za nove bojne 

pohode? Vse to izveš tudi na srednjeveški prireditvi Dežela 

Celjska vabi zadnji konec tedna v avgustu. 

OBOGATENA 
RESNIČNOST NA
STAREM GRADU
Zgodovina Celjskih grofov ne bi bila tako slavna brez 

ljubezenske zgodbe med Friderikom II. Celjskim in Veroniko 

Deseniško. Obišči Friderikov stolp in podoživi njuno zgodbo 

s pomočjo AR-tehnologije. Grofovsko zgodovino lahko 

vzameš v lastne roke vsak konec tedna v Romanskem 

palaciju. Na glavo si nadeni VR-očala in primi za meč, 

podaj se v spopad z grajskim stražarjem ali reši zaljubljeno 

Veroniko pred utopitvijo.

POLETJE V CELJU IN 
PRAVLJIČNO CELJE
Kulinarični festivali vabijo v mesto spomladi, najbolj 

čarobno pa je v poletnih nočeh. Trgi v starem mestnem 

jedru in na gradu postanejo odri za več kot 100 dogodkov 

festivala Poletje v Celju. Že jeseni se mesto pripravlja na 

Pravljično Celje. Vstopi v decembrsko svetlobno pravljico z 

božično novoletnim sejmom. Preveri dogodke

v mestu in uživaj s Celjani.
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CELJE NIKOLI NE SPI! Ujemite melodije 

s koncertov, smeh z gledaliških predstav 

ali navijanje s športne tekme. V decembru 

obiščite tudi PRAVLJIČNO CELJE in ustvarite 

nove spomine v soju svetlobne pravljice.

izdal: Zavod Celeia Celje × besedila, ustvarjalna zasnova in grafično oblikovanje: Nea Culpa, Agencija za razvoj in marketing v turizmu

× fotografije: Arhiv Zavoda Celeia Celje (Nea Culpa, Rok Deželak), Arhiv STO (Jošt Gantar) × tisk: Grafex agencija | tiskarna × julij 2019
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