
 

 

 
POSTANITE VITEZ CELJSKI  

& 
POKUSITE GRAJSKO POJEDINO  

 
Slava, moč in vzvišenost še vedno živijo na Starem gradu Celje. Poštenost, pogum in 
odločnost so vrline, ki so viteze celjske spremljale skozi stoletja. Povzdignite se in podoživite 
preteklost s sedanjostjo, občutite moč in slavo viteštva. 
 
Vabimo vas na izjemno doživetje razkošnih pojedin, ki jih poleg cvetja, dišavnih zelišč in  
razkošno okrašene posode, bogati zakladnica okusov pripravljene hrane po starodavnih receptih.  
Grajsko pojedino dopolnimo z izbrano vinsko kapljico ali odlično medico, ljubiteljem brezalkoholnih  
pijač postrežemo z bezgovim sokom / šabeso. Za večno lepoto pa vam vsekakor priporočamo vodo  
iz grajskega vodnjaka.  

 
Na gradove so večkrat priromali glumači, trubadurji in zabavljači. Med kulinaričnim doživetjem vas  
bodo zabavali glumači, trubadurji in zabavljači z raznimi akrobatskimi veščinami in ognjenimi  
spektakli. Še posebno gospode bodo s svojimi plesi  očarale mične grajske dame, prikazi viteških  
bojnih veščin pa bodo obed začinile s ščepcem nevarnosti. 
 
Zavod Celeia Celje vam pričara slavnostni trenutek s Hermanom II. celjskim in njeno 
visokostjo cesarico Barbaro celjsko, njunimi podložniki, praporščakom, grajskim osebjem 
na gradu. Da bo vse skupaj še bolj slavnostno, bodo zaplesali še grajski plesalci. 
  
POTEK RAZŠIRJENEGA PROGRAMA  

❖ Ob prihodu na grajsko dvorišče se postreže aperitiv (dobrodošlica)  
❖ Fanfare naznanijo prihod grofa Hermana II. celjskega in cesarice Barbare celjske s spremstvom  
❖ Grof Herman II. celjskega in cesarica Barbara celjska nagovorita navzoče  
❖ Živahen ples ali petje ob spremljavi lutnje oz. posneti glasbi – po dogovoru 
❖ Vitezi pripravijo tekmovanje v mečevanju, lokostrelstvu za izbranega kandidata  
❖ (izbrani kandidat pokaže svoje ročne-bojne spretnosti, pred povitezitvijo) 
❖ Kopanje v čebru pred povitezitvijo – po dogovoru  
❖ Fanfare naznanijo povitezitev 
❖ Kandidat prejme listino v trajno last  
❖ Kandidat prejme lento (Herman II. celjski mu položi lento okoli vratu,– po dogovoru-doplačilo) 
❖ Zaključni skupinski ples ali petje ob spremljavi lutnje oz. posneti glasbi – po dogovoru  
❖ Fanfare naznanijo zaključek programa 
❖ Pojedina po izbiri – po dogovoru  

 
CENA PROGRAMA: 1.800 € (z 22 % DDV) 
Program in cena sta okvirna in se lahko se prilagodita na željo strank. 

 
DODATNE STORITVE:  

• Grajska pojedina: (cena se prilagaja glede na izbran meni in dejansko porabo pijače, 
obračunane po veljavnem ceniku gostinca na gradu). 

• Postavitev prireditvenega šotora (cena se prilagaja glede na ponudbo izvajalca). 
   
Organizator si pridržuje pravico do spremembe oz. prilagoditve programa. 

 
 
Snežana Gabrovec, referentka za prireditve  
Zavod Celeia Celje  
Krekov trg 3 
3000 Celje  
Tel.: 03/428 79 30 
E-mail: tic.celje@celje.si    
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