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LAŠKO – sotočje dobrega
Evropska dEstinacija odličnosti 2013  
v SLOVENIJI www.slovenia.info/eden
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Turistične in ogledne kmetije ter gostinski ponudniki vse leto 
razvajajo s svežimi sezonskimi jedmi iz lokalno pridelanih živil. 
Povprašajte po tukaj značilnih jedeh iz pregrete smetane! 
Odkrijte tudi okuse medu ter medovite rastline na posebej 
urejenih vrtovih po območju. Čebelarska zveza Slovenije je v 
letu 2012 Thermano Laško razglasila za čebelam najbolj prijazno 
podjetje v Sloveniji, občina Laško pa je na istem natečaju v 
kategoriji občin osvojila drugo mesto. Skrb za čebele je še en dokaz 
trajnostnega razvoja območja, ki v zeleni turizem vpleta tudi 
spoznavanje slovenskih čebelarskih tradicij. Lokalne dobrote 
in izdelke umetnostne obrti lahko spoznate na degustacijah 
in predstavitvah ter v prodajalni v Turistično informacijskem 
centru Laško. 

Po zgodbe iz bogate kulturne dediščine se lahko odpravite na 
domačijo pesnika Antona Aškerca blizu Rimskih term, kjer vas 
čakajo črna kuhinja in bogata literarno-etnološka zbirka. Tu 
lahko spoznate tudi sonaravno rejo drobnice in tradicionalno 
izdelavo ovčjih sirov in drugih mlečnih izdelkov. 

Posebne zgodbe iz preteklosti odkriva tudi nekdanja kartuzijanska 
cerkev v Jurkloštru. Cerkev z edinstvenim kamnitim zvonikom 
je vključena v projekt Transromanika, ki povezuje najlepše 

MEDENE ZGODBE  IN ZGODBE IZ PRETEkLOSTI

ZDRaVO JE DOBRO, DOBRO JE ZDRaVO   

PRIJaZNa DOSTOPNOST IN DOSTOP S PRILaGOJENIMI MOžNOSTMI

Stoletja daleč nazaj sega tradicija iskanja zdravja ob termalnih 
vodah v Laškem in na območvju bližnjih Rimskih term. Zadnjih 
60 let je Laško znano po odlični medicinski rehabilitaciji. 
Naravne danosti in strokovno znanje sta Thermana Laško in 
Rimske terme povezali v ponudbo medicinskih programov 
in v lokalno obarvana wellness doživetja. 

Raziščite, kako se zdravje in dobro počutje povezujeta s pivovarsko 
tradicijo in z razkošjem čebelarstva! Okušajte lokalne kulinarične 
dobrote, ki so v obeh zdraviliščih vključene tudi na jedilnike, 
prilagojene različnim potrebam.

Vsa raznovrstnost možnosti in priložnosti je povezana tudi 
z zelenimi poslovnimi srečanji, ki omogočajo enakopravno 
sodelovanje vsem. V Thermani Laško in Rimskih termah 
so ustrezno urejeni dostopi za gibalno ovirane, za slepe 
in slabovidne pa je v sobah predvideno tudi bivanje psov 
vodnikov. Slabše slišečim so v Thermani Laško na voljo 
mobilne indukcijske zanke. V zdraviliškem parku v 
Laškem je vrt medovitih rastlin opremljen tudi s tablicami 
v Braillovi pisavi.

Sotočje dobrega je vse leto v znamenju kulturnih, etnografskih, zabavnih in drugih dogodkov. Pivo in cvetje je 
večdnevna prireditev, ki že skoraj pol stoletja spreminja poletno Laško v kraj glasbe, piva, razstav, iger in veličastnega 
ognjemeta. Sodobne zmogljivosti omogočajo izvedbo konferenc in drugih poslovnih dogodkov. Športna dvorana 
Tri lilije je prostor priprav in tekem športnikov invalidov – še posebej tekmovalcev v namiznem tenisu, ki tu vsako 
leto merijo moči na mednarodni tekmi Slovenia open. Laško je bilo tudi gostitelj evropskega prvenstva skupine B v 
košarki na vozičkih, na katerem je pred navdušenim občinstvom sodelovalo 10 reprezentanc.    

Sotočje dobrega je dostopno na različne načine. Za dostop do 
krajev ob reki Savinji uporabite tiste, ki manj obremenjujejo 
okolje! Izberite javni prevoz, ki zmanjšuje vaš ogljični 
odtis. Pridite v terme z vlakom! Izkoristite zdraviliški 
vlak in z njim povezane ugodnosti. Na izlete v okolico in 
po doživetja v naravi se lahko odpravite z vodniki v okviru 

že pripravljenih ali ustrezno prilagojenih programov ali pa 
greste na potep sami. Sprehajalce in pohodnike vabijo 
tematske in planinske poti, predstavljene v brezplačni 
zloženki z opisi, diagrami, prikazi na zemljevidu in z 
drugimi uporabnimi informacijami. Sposodite si kolo in 
odkrivajte lepote poti, primernih za kolesarjenje, ki so 
prav tako predstavljene v brezplačni zgibanki. Sotočje rek 
Save in Savinje ponuja nepozabna doživetja splavarjenja, 
na prijaznem podeželju, med gozdovi in travniki lahko na 
svoj račun pridejo ljubitelji vseh vrst konjeništva: od turne 
ježe do terenskega jahanja, od vožnje z zapravljivčkom do 
vodene ježe konj in ponijev. Reka Savinja, potok Gračnica 
in ribniki Marof so primerni za ribolov. Tisti, ki radi vidijo 
svet iz zraka, lahko izberejo tandemske polete z jadralnim 
padalom. Območje termalnih voda v Thermani, Rimskih 
termah in bazenskem kompleksu Aqua Roma v Rimskih 
Toplicah seveda ponuja dovolj možnosti za plavanje in 
vodno razgibavanje. V bližini so na voljo igrišča za tenis.

POTuJTE ZELENO IN POTEPaJTE SE PO ZELENEM  

Laško 

Posebna doživetja:
• Termalna zdravilišča 
• Aktivnosti v naravi 
• Lokalna kulinarika 
• Čebelarstvo 
• Aškerčeva domačija 
• Kartuzijanska cerkev sv. Mavricija v Jurkloštru 
• Pivo in cvetje

evropske stvaritve iz obdobja romanike. Tu lahko spoznate tudi 
zgodbo o prepovedani ljubezni Friderika II. Celjskega in Veronike 
Deseniške.

 – sotočje dobrega

POMEMBNI DOGODkI  IN DOGODkI S POSEBNIM POMENOM
Za šPORTNIkE INVaLIDE


