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Odprta vrata Laškega
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*Priporočamo, da pred obiskom preverite razpoložljivost pri posameznem ponudniku. Ob praznikih se nekateri programi ne izvajajo.

T: 03 733 89 50
E: info@lasko.info
I: www.lasko.info

1 Pivovarna Laško
2 Escape Room Enigmarium Laško
3 Unlock Laško
4 Domači kotiček
5 Pivocvetni potep
6 Muzej Laško
7 Restavracija Pavus - Grad Tabor Laško
8 Thermana Laško
9 Čebelarstvo, lectarstvo in apiturizem Šolar
10 Konjeniško društvo Brijer
11 Rimske terme
12 Kmetija Aškerc
13 Kmetija Slapšak
14 Izletniška kmetija Šolinc
15 Ekološka kmetija Kapl
16 Ogledna kmetija Kozmus
17 Zeliščna kmetija Plahtica
18 Kartuzija Jurkošter

TIC Laško,
Valvasorjev trg 1, Laško

TO R

K obisku vabijo številne privlačne točke, ki svoja
vrata odpirajo po vnaprej znanem urniku in tako
marsikje tudi brez posebne najave omogočajo
nepozabna doživetja. Poiščite svoje in delite vtise
na družbenih omrežjih z oznako #myLaško in
#LaškoOpenPoints.

PON

Teden dni v Laškem je komaj dovolj za najlepša
doživetja zdraviliškega in pivovarskega mesta. A tudi
če boste prišli za en sam dan, bo to zagotovo več kot
le obisk. Vabljeni ste, da načrtujete naslednji potep po
območju zelenih presenečenj, kulturnih posebnosti,
skrivnostnih tradicij in vznemirljivih pobegov.

Iz b er i svoje d ož ivetj e

D obrodošli!

#myLasko
#LaskoOpenPoints

1 Ogled Pivovarne Laško z degustacijo piva

3 Unlock Laško

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50, 051 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50, 051 355 417
E: tic@stik-lasko.si,
enigmarium.lasko@escape-room.si
I: www.lasko.info,
https://lasko.escape-room.si

Spoznajte slovito pivovarsko
tradicijo. Sprehodite se med
proizvodnimi procesi nastajanja
piva in si oglejte edinstven muzej
v pivovarni. Obisk pa zaključite z
degustacijo treh vrst osvežilnega
Laškega.

sreda, petek

min 10 oseb

14.30

slo, ang

2h

11,00 €/osebo

Ogleda se lahko udeležijo osebe,
starejše od 15 let. Rezervacija
je obvezna na dan ogleda do
12.00. Ogledi so možni tudi izven
termina po predhodni najavi.

2 Pivovarjevo zlato

Preizkusite se v napeti zunanji
pustolovski igri po starem
mestnem jedru in odkrijte davno
izgubljeni srednjeveški zaklad.

ponedeljek–nedelja

min 2 osebi

9.00–21.00

slo, ang

1h

60,00 € (2–5 oseb)

Po predhodni najavi
možna kombinacija
z ogledom Muzeja
Laško ali ogledom
Pivovarne Laško.

4 Domači kotiček
Escape Room Enigmarium Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 051 355 417
E: enigmarium.lasko@escape-room.si
I: https://lasko.escape-room.si

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50, 051 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

Preizkusite se v razburljivi igri
v prvem escape roomu na temo
pivovarstva na svetu. Med igro
bodo na preizkušnji prav vsi vaši
čuti. Naj vam uspe odkleniti pot
do pivovarjevega zlata, najti skrite
namige, rešiti uganke, dešifrirati
kode in pravočasno najti ključ.

Spoznajte ljudi, ki skrbijo za pristnost
okusov in izvirno ustvarjalnost.
Kmetje, čebelarji, zeliščarji, sirarji in
drugi mojstri se vsako sredo dopoldne
predstavljajo na zgornjem vrtu
Savinje, ob TIC-u Laško. Ne spreglejte
izdelkov, ki nosijo certiﬁkat blagovne
znamke Okusiti Laško.

ponedeljek–nedelja

min 2 osebi

9.00–21.00

slo, ang

1h

60,00 € (2–5 oseb)

Po predhodni najavi
možna kombinacija
z ogledom Muzeja
Laško ali ogledom
Pivovarne Laško.

sreda
9.00–11.00

Ponudniki sprejemajo naročila tudi izven termina, izdelki
blagovne znamke Okusiti Laško pa so na voljo tudi v TIC-u Laško
in Trgovini Katka.

5 Pivocvetni potep po Laškem

6 Voden ogled stalnih zbirk Muzeja Laško
Muzej Laško
Aškerčev trg 5, 3270 Laško
T: 051 327 332
E: tomaz@stik-lasko.si
I: www.lasko.info

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50, 051 305 466
E: tic@stik-lasko.si
I: www.lasko.info
Postanite medeni pivovarji in pripravite
svoje grenko-sladke napoje. Dežurna
čebelica vas bo vodila na potepu od
izvirske termalne vode do legendarne
Pivovarne Laško. Na enem hribu se
pustite razvajati v vrhunski restavraciji,
na drugem pa uživajte na medenem
pikniku. Vmes pa vas čakajo še ostala
presenečenja.

petek

2-7 oseb

15.00

slo, ang

4h

2 osebi 79,00 €/osebo
3–7 oseb 69,00 €/osebo

Rezervacija je obvezna do četrtka
do 17.00. Izvedba je možna
tudi izven termina po predhodni
najavi. Doživetje je primerno samo
za odrasle. V primeru slabega
vremena je doživetje odpovedano.

Odkrijte preteklost in sedanjost
Laškega in njegove okolice v
prenovljeni stari trški kašči na
Aškerčevem trgu. K ogledu vabijo
stalne razstave: Laško - potovanje
skozi čas, Pivovarstvo in zdraviliški
turizem ter Geologija okolice Laškega.

torek–petek

min 1 oseba

9.00–12.00, 13.00–16.00

slo, ang

1h

3,00 €/osebo, otroci do 6 let brezplačno,
mladina, študenti, upokojenci 2,00 €/osebo

Ogled za skupine
je možen tudi izven
terminov.

7 Voden ogled gradu Tabor Laško
Restavracija Pavus - Grad Tabor
Laško
Cesta na Svetino 23, 3270 Laško
T: 03 62 00 723
E: info@pavus.si
FB: Pavus - Grad Tabor Laško

Kaj imajo skupnega
termalna voda, pivo
in med? Poiščite svoj
odgovor na izvirni
doživljajski turi po
slovitih posebnostih
in skrbno čuvanih
skrivnostih Laškega.
Pridite na
pivocvetni potep!
www.lasko.info

Sprehodite se po gradu Laško in
Restavraciji Pavus. Izvedeli boste, kaj
se je z gradom dogajalo v preteklosti,
kot tudi, kaj se z njim dogaja v zadnjem
času. Obnova gradu je lep arhitekturen
dosežek sodobnih umetnikov in
arhitektov. Na koncu se posladkajte še z
vrhunsko sladico.

četrtek

min 1 oseba

12.00

slo, ang

30 min

6,50 €/osebo

Ogledi so možni tudi izven termina po
predhodni najavi.

8 Okusiti Laško medenko

9 Doživetje medene pravljice Šolar
Čebelarstvo, lectarstvo in
apiturizem Šolar
Strmca 81a, 3270 Laško
T: 040 759 357
E: darja.solar@gmail.com
FB: Čebelarstvo, lectarstvo in
apiturizem Šolar

Thermana Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
T: 080 81 19
E: info@thermana.si
I: www.thermana.si
Laška medenka je destinacijska
slaščica, pripravljena iz lokalnih
sestavin vrhunskega porekla. Je
sladica, sestavljena iz medu, orehov
in pregrete smetane, tipične zgolj za
ta predel Slovenije. Je tudi prejemnica
certiﬁkata Okusiti Laško. Z njo se
lahko razvajate v kavarnah Thermane
Laško.

Ob pijači dobrodošlice spoznajte
čebelarstvo in apiterapijo. Oglejte si
vrt medovitih rastlin in čebelnjak. Po
degustaciji odličnih čebeljih pridelkov
in medenjakov pa ste vabljeni tudi k
nakupu v domačo trgovinico.

ponedeljek–nedelja

min 1 oseba

sreda

min 2 osebi

8.00–20.00

3,70 €/osebo

16.00

slo, ang

1h

6,00 €/osebo

1h

Ogledi so možni tudi izven termina po
predhodni najavi.

10 Vodeno jahanje konj
Konjeniško Društvo Brijer
Kuretno 5, 3270 Laško
T: 068 175 274
E: tina.mardzetko@gmail.com
FB: Konjeniško društvo Brijer

Dobrodošli
v našem svetu

OČARLJIVIH
DOŽIVETIJ.

Jahajte po Poti treh cerkva s
konji Konjeniškega društva Brijer.
Fotograﬁrajte se z njihovimi konji,
si oglejte cerkev sv. Mihaela in
pozvonite pri zvoniku želja.

w w w. t h e r m a n a . s i
nedelja

min 1 oseba

9.00–18.00

slo, ang

1h

15,00 €/osebo

Po predhodni najavi so možni tudi
drugi termini.

11 Energično v Rimskih termah

13 Ogled opuščenega rudnika
svinca in srebra

Rimske terme
Toplice 10, 3272 Rimske Toplice
T: 03 574 20 00
E: booking@rimske-terme.si
I: www.rimske-terme.si

Kmetija Slapšak
Padež 5, 3270 Laško
T: 031 336 431
E: slapsak.jernej@gmail.com
FB: Jernej Slapšak

Obiščite energijske točke v
edinstvenem parku Rimskih
term, okusite termalno vodo iz
Amalijinega vrelca ter se v kavarni
osvežite z odličnim smoothie
napitkom po izbiri.

Na kmetiji si oglejte opuščen
rudnik svinca in srebra pod
vodstvom Jerneja Slapšaka, ki
se ukvarja tudi z izdelovanjem
unikatnih lesenih izdelkov. Med
ogledom vas v jami čaka še odlična
domača malica.
Potrebna so primerna (topla) oblačila in
obutev. Ogledi so možni tudi izven termina
po predhodni najavi.

ponedeljek–nedelja

min 1 oseba

četrtek

min 2 osebi

8.00–20.00

5,00 €/osebo

15.00

slo, ang

1,5–2 h

do 5 oseb 10,00 €/osebo, 5–15 oseb 8,00 €/osebo,
nad 15 oseb 7,00 €/osebo

45 min

12 Kultura in natura z roko v roki

14 Prikaz dela in življenja na kmetiji nekoč

Kmetija Aškerc (domačija pesnika
Antona Aškerca, sirarstvo Aškerc)
Senožete 1, 3272 Rimske Toplice
T: 031 207 291, 031 237 139, 070 380 616
E: gustav.askerc@gmail.com,

Izletniška kmetija Šolinc
Požnica 6, 3270 Laško
T: 041 939 472
E: kmetijasolinc@gmail.com
FB: Izletniška kmetija Šolinc

Oglejte si spominsko hišo največjega
pripovednega pesnika na Slovenskem,
Antona Aškerca. Aškerčevi s
sonaravnim kmetovanjem, vzrejo
drobnice, izdelavo ovčjih sirov in
drugih mlečnih izdelkov, čebelarstvom
ter zeliščarstvom vabijo tudi na
pokušino različnih domačih dobrot.

Spoznajte življenje in delo na
kmetiji Šolinc, kot so ga živeli
naši predniki. Oglejte si muzej
stare kmečke opreme in orodij ter
se okrepčajte z odlično domačo
malico.

matjaz.askerc@gmail.com

četrtek

min 1 oseba

13.30

slo, ang, nem, srb, hr

1,5 h

muzej 1,50 €/osebo, otroci do 6 let brezplačno, od 6 do 13 let 1,50 €/osebo
pokušina 5,50 €/osebo, otroci do 6 let 1,00 €/osebo, od 6 let do 13 let 2,50 €/osebo

Ogledi so možni tudi izven
termina po predhodni najavi.

ponedeljek

min 4 osebe

9.00–18.00

slo, ang

2h

8,00 €/osebo, otroci do 12 let 6,00 €/osebo

Ogledi so možni tudi izven termina
po predhodni najavi.

15 Rastlinstvo ekološke kmetije Kapl

17 Voden ogled keltskega zeliščnega
vrta z degustacijo čajev

Ekološka kmetija Kapl
Mačkovec 16, 3271 Šentrupert pri
Laškem
T: 03 573 82 26, 070 408 395
E: erika16.klancnik@gmail.com
I: www.freeweb.siol.net/gklanc
FB: Ekoloska kmetija Kapl

Zeliščna kmetija Plahtica
Blatni vrh 39, 3273 Jurklošter
T: 051 693 464
E: plahtica@gmail.com
I: https://plahtica.com

Ob obisku kmetije v mirnem in čistem
okolju boste spoznali različna drevesa,
užitne, zdravilne, medovite rastline in
rastline, ki so pomembne za ptice. Nudijo
tudi spoznavanje vsakodnevnih opravil,
kot so krmljenje kokoši, grabljenje sena,
setev rastlin in še mnogih drugih.

Na Zeliščni kmetiji Plahtica si oglejte
pridelavo več kot petdeset vrst
zelišč na keltskem vrtu in si v krogu
medicine uravnovesite svoje energijsko
počutje. Po končanem ogledu si boste
ob skodelici dišečega čaja odpočili ob
nebeškem bajerju ali pod stoletno lipo.

sobota, nedelja

min 1 oseba

10.00

slo, ang

1–2 h

9,00 €/osebo

Ogledi so možni tudi izven termina
po predhodni najavi.

16 Ogled kmetije, zeliščnega vrta in
pogostitev z domačimi dobrotami

sobota

min 4 osebe

17.00

slo, ang

1–2 h

7,00 €/osebo, otroci do 12 let 5,00 €/osebo

Ogledi so možni tudi izven termina po
predhodni najavi.

18 Ogled Kartuzije Jurklošter

Ogledna kmetija Kozmus
Paneče 3, 3273 Jurklošter
T: 03 573 50 34
E: milena.kozmus@gmail.com
FB: Kmetija Kozmus

Zavod ODON Jurklošter
Jurklošter 24, 3273 Jurklošter
T: 031 528 784
E: janko.cesar@siol.net
I: www.odon.si

Obiščite kmetijo Kozmusovih, ki vam
bodo z veseljem predstavili svoje življenje
in delo. Oglejte si njihove konje in se
sprehodite med različnimi gojenimi zelišči.
Poslušajte zgodbe o popotnih menihih in
spoznajte simboliko formule harmonije. Za
razvajanje brbončic pa vam bodo postregli
z domačim čajem ali zeliščnim sokom ter z
eno od hišnih specialitet.

V neokrnjeni naravi doline Gračnice
v Jurkloštru si oglejte ostanke
starodavne kartuzije s samostansko
cerkvijo, skrita stopnišča s skrito
knjižnico in poslušajte zgodbe o
ljubezni med Veroniko in Friderikom II.
Spoznajte meniško celico in kapiteljsko
dvorano s podstavkom (katafalkom)
grobnice Veronike Deseniške.

nedelja

min 4 osebe

14.00–15.00

slo, ang, hr

30 min–1 h

5,00 €/osebo, otroci do 12 let 2,00 €/osebo

Ogledi so možni tudi izven termina
po predhodni najavi.

vsaka prva in tretja nedelja
od maja do oktobra

min 1 oseba

14.00–17.00

slo

1h

2,00 €/osebo

Za skupine nad 8 oseb je
možen ogled tudi ostale dni
v tednu, po predhodnem
dogovoru.

O dkrivajt e La ško
pe š ali s kole som
Planinci, pohodniki, ljubitelji nordijske hoje, sprehajalci in
kolesarji v Laškem zagotovo odkrijejo prave poti zase.
Pohodne poti omogočajo izbiro ustrezne dolžine in
težavnosti za posameznike in družine, za mlajše in starejše.
Posebno doživetje so tudi organizirani vsakoletni skupinski
pohodi Po laških poteh.
Pohod
Pohod
Pohod
Pohod
Pohod
Pohod
Pohod
Pohod

na Hum (april)
iz Slog v Log (maj)
po Aškerčevi poti (junij)
po Orionovi poti (avgust)
po Anzekovi poti (september)
po Poti treh cerkva (september)
na Sveto Trojico (oktober)
po nekdanjih trških mejah Laškega (november)

Ljubitelji kolesarskih potepov imajo obilo priložnosti za
odkrivanje svojih najljubših kilometrov. Priporočamo izposojo
mehanskega ali električnega kolesa prek sistema Kolesce,
ki omogoča izposojo in vrnitev kolesa tudi na postajah v
Celju, Laškem, Žalcu, Polzeli, Zrečah, Slovenskih Konjicah in
Štorah.

T u ri s t i č no i nform ac i js k i
c ent er Laš k o
Obisk Laškega se za mnoge začne in konča v centru, kjer
so na voljo vse turistične informacije, zemljevidi območja
in različne publikacije. Tukaj je mogoče kupiti vstopnice za
različne prireditve v Laškem in drugod po Sloveniji ter se
dogovoriti za vodene oglede in izlete. Na voljo so tudi izbrani
spominki #myLaško.

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, Laško

Okusiti Laško
Ko iščete najboljše iz Laškega, bodite pozorni na blagovno
znamko Okusiti Laško! Certiﬁcirane dobrote, rokodelski
izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja
ohranjajo značilne veščine in znanja. Preverite ponudbo v
TIC-u Laško in Trgovini Katka!

Shranite si NOMAGOBikes mobilno aplikacijo.
TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Trgovina Katka, Aškerčev trg 9, 3270 Laško
Več informacij: www.lasko.info

D ož ivite i n d e lite v a š e

#myLasko

TIC Laško,
Valvasorjev trg 1, Laško
03 733 89 50
info@lasko.info
www.lasko.info

Mob ilna
a pl ikacija
L ašk o
Z brezplačno aplikacijo
Laško imate vselej
pri roki podatke o
aktualnih dogodkih,
izletih, aktivnostih na
prostem, znamenitostih,
gastronomiji in nastanitvah.

www.lasko.info

Laško, Slovenia

lasko_slovenia

Laško, Slovenia

Izdal in založil:
STIK Laško - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško,
Trg svobode 6, 3270 Laško. Fotograﬁje: arhiv STIK-a.
April 2020.
Letak je izdelan iz 100 % recikliranega materiala. Ne zavrzite ga, ampak ga podarite prijateljem.

