Waardevolle natuur
Kloof met steile wanden op Celjska koča
Kloof met steile wanden op Tolsti vrh
Polhov grot – verlaten mijngang

Cultuur-historische
bijzonderheden

NED

Kasteel Stari grad, Celje
Oude binnenstad van Celje

Skiterreinen

De skiterreinen van Celjska koča op de hellingen van de Tolsti vrh (834 m) beslaan een oppervlakte
van ruim 4 ha. Hoewel zij vallen in de categorie van kleinere ski centra, bieden zij alles wat de grotere
terreinen te bieden hebben. Er zijn twee moderne liftsystemen, die een gezamenlijke capaciteit hebben
van 900 skieërs per uur, een uitstekende voorziening van compacte kunstsneeuw en een
verlichtingssysteem, dat ook 's avonds skieën mogelijk maakt. Bij de uitloop van het eigenlijke skiterrein
is een kinderterrein met een 60 meter lange lopende band. Bij ons kunnen behalve kinderen ook
volwassenen onder leiding van ervaren skileraren hun eerste ervaringen op de lange latten opdoen.
Het verwondert dan ook niet dat deze terreinen favoriet zijn onder de kleinere skicentra.

Wij kijken uit naar Uw bezoek en heten U van harte welkom!

Hotel Celjska koča
Pečovnik 31, 3000 Celje
Slovenia
www.celjska-koca.si
info@celjska-koca.si
t: 00386 5 90 70 400
+46° 11' 41.23"
+15° 16' 30.71"

Celjska koča heeft als achterland het geheel van de gebieden aan de zuidrand van het keteldal van Celje,
waarvoor een afwisselend en heuvelachtig landschap kenmerkend is. Tot dit gebied behoren zes
uitgesproken toppen met daartussen vier dalen resp. bergkloven. Aan de voet van de Tolst, Grmada en
Vipota ligt het dal Pečovnik met het Pečovnik schiereiland. Karakteristiek voor dat gebied is de ongerepte
natuur en het lage inwonertal. De stad Celje is betrekkelijk dichtbij (8,5 km van Pečovnik en 12 km vanuit
Štor). Met zijn goede wegen en uitgezette wandelroutes een fijn land om tochten te maken.
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Activiteiten in zomer en winter

Adrenaline park

Dit is een milieuvriendelijk park, dat zich
bevindt temidden van boomstammen en
–kruinen. Er is veel te doen voor alle
leeftijdsgroepen (kleuters, kinderen tot 15 jaar,
volwassenen), U krijgt hier de gelegenheid om de
omgeving te ervaren op een andere manier dan
gewoonlijk: met veel sport, recreatie, avontuur!

Wandel- en fietswegen

In het park zijn 35 verschillende elementen.
Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, resp. van 150
cm lengte af, gemeten met uitgestrekte armen,
en natuurlijk voor volwassenen.
Hier kunt U zich uitleven, hindernissen overwinnen,
zoals op loopplanken, bruggen, netten, een klimwand,
U-lussen en dergelijke. Voor de meest adrenalinelustigen is er dan nog de z.g. 'Monkey tree' die het
bloed door de adreen laat stromen. De evenementen
zijn er in verschillende soorten en moeilijkheidsgraden.

Het bobsleeën in de zomer over de skiterreinen van Celjska
koča heeft speciale charme. De Bobsleebaan is 800 m lang en
biedt gelegenheid voor zowel gedurfde als ook voor rustigere
afdalingen. U kunt hetzij zelf sleeën of samen met Uw kind.
De Bobbaan Celjski dirkač is de eerste in zijn soort in Slovenië.
De hoogste snelheid die bereikt wordt is 40 km/h.Een afdaling
duurt ongeveer twee minuten, afhankelijk van de snelheid.

Roetsjbaan

U kunt gemakkelijk naar de Celjska koča te voet via de educatieve wandelroute door het bos of de
educatieve paddestoelen route, U kunt ook omhoog naar de Grmada (718 m) met zijn wensklokje, of
moedig over de Tolsti vrh naar Svetina, waar op het kerkhof de bekende schrijfster en voetreizigster
Alma M. Karlin haar rust heeft gevonden. Er zijn ook prachtige fietsroutes door het omliggende
heuvelland naar Laško, Šentjur of Svetina.
De Celjska koča is van oudsher een geliefd fietsdoel, maar dient tegelijkertijd ook als uitgangspunt
voor meer of minder veeleisende fietstochten door het heuvelland van Kozjansko. U hebt maar voor
het kiezen, hier geldt werkelijk: ''voor elck wat wils''.
De gasten van Celjska koča kunnen ook fietsen huren, wij hebben 10 trekking fietsen en 9 elektrische
fietsen. Onze medewerkers wijzen U met plezier de meest geschikte en mooiste fietsroutes en geven
U de aanwijzingen op papier mee voor onderweg.

Hotel
Het modern ingerichte drie sterren hotel beschikt over 12 tweepersoonskamers, 5 driepersoonskamers
en een appartement voor 4 personen, verder zijn er twee grote zolderkamers voor meer personen
(26 bedden).
Het hotel heeft voorts een wellness centrum, een vergaderzaaltje, restaurant en terras, een kinderhoekje
en opberggelegenheid voor skies en fietsen. In het hotel is internet en er is voldoende parkeergelegenheid.
Genietend van het uitzicht over het keteldal van Celje kunt evenzo genieten van de veelzijdigheid van
de Sloveense keuken en van vele andere culinaire specialiteiten, die U hier nog vele malen zullen doen
terugkomen.
U kunt zich ook heerlijk laten verwennen in het Wellness centrum van het hotel . Finse of Turkse sauna,
twee massagebaden een massagekamer en een bescheiden fitness, U hebt het maar voor het kiezen.

Bobbaan

In het voorjaar en in de zomer is er een roetsjbaan op de kinderspeelplaats, vlak bij de lopende band.
Kinderen kunnen gratis op opblaasbare buizen naar beneden roetsjen over een van kunststof
opgetrokken glijbaan.

