
KOLESARJENJE 
V SAVINJSKI 

DOLINI
SLO

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info
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SAVINJSKA DOLINA JE PRAVI BISER  
ZA LJUBITELJE KOLESARJENJA

Zapeljite se med zelenimi hmeljišči in razvejanimi gozdnimi potmi, po kolovozih 
in makadamskih poteh ali naberite kilometre po cestah, ki so speljane mimo 
najlepših kotičkov doline, številnih naravnih in kulturnih znamenitosti, prijaznih 
domačinov ter čudovitih zelenih razgledov.

Če ste aktivna družina, ki rada svoj skupni čas preživlja na kolesu, rekreativni 
kolesar različnih sposobnosti, ki išče nove izzive v cestnem ali gorskem 
kolesarjenju ali zelo resni kolesar, ki se pripravlja na novi kolesarski maraton in 
želi svoj vsakodnevni kolesarski trening po raznolikem terenu dopolniti s popolno 
kolesarsko storitvijo – bomo pri Grof Cycling odlično poskrbeli za vas. Imamo 
pripravljene ture, primerne za starejše ali mlajše, bolj ali manj pripravljene, 
gorske ali cestne kolesarje.

Pri nas torej najdete vse kar potrebujete za uresničitev vaših kolesarskih sanj.
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DOBRODOŠLI V OSRČJE SAVINJSKE DOLINE – 
NEODKRITI BISER ZA VSE LJUBITELJE KOLESARSTVA.

Dolino je izoblikovala prečudovita reka Savinja, 
ki izvira pri slapu Rinka v idilični, ledeniško 
preoblikovani Logarski dolini. Zapeljite se po 
eni izmed najlepših alpskih dolin in občudujte 
dih jemajoče poglede na mogočna severna 
ostenja Kamniško-Savinjskih Alp.

Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info

Foto: Peter Podobnik, www.slovenia.info
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Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Foto: Jan Godec, www.slovenia.info

Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info

Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info
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Raziskujte nepopisno lepo pokrajino 
krajinskega parka Robanov kot in divjo naravo 
doline Matkov kot. Na Solčavski panoramski 
poti odkrivajte veličastne razglede na 
Kamniško-Savinjske Alpe, osupljive naravne 
danosti, kulturne posebnosti ter uživajte v 
gostoljubju turističnih kmetij.

Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info
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S kolesom ali z najdaljšo panoramsko nihalko 
v Sloveniji se povzpnite do krajinskega 
parka Golte ali se sprehodite med najlepšimi 
cvetličnimi gredicami in bogato etnografsko 
zbirko v parku cvetja Mozirski gaj.

Foto: Mozirski gaj, www.mozirskigaj.com Foto: Visit Savinjska, www.visitsavinjska.com Foto: Visit Savinjska, www.visitsavinjska.com
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Pravljični planoti Menina planina in Velika 
planina z enim od največjih pastirskih 
naselij v Evropi, vas vabita, da spoznate 
zanimivo življenje na planini, se okrepčate z 
mlečnimi dobrotami in si privoščite pohod ali 
kolesarjenje med zelenimi pašniki.

Foto: Dražen Štader, www.slovenia.info
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Na obsežnem vršaju reke Savinje leži večji 
del Spodnje Savinjske doline, ki jo obdajajo 
predalpska hribovja in planote - Menina 
planina, Dobrovlje, Posavsko hribovje itd. 
Spodnja Savinjska dolina s svojo mrežo 
kolesarskih poti nudi ogromno možnosti tako 
za gorsko kot cestno kolesarjenje.

Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info

Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info

Foto: TIC Polzela, www.tic-polzela.si

Foto: Gašper Bizjak, www.visitbraslovce.com
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Kolesarite po kolovoznih in makadamskih 
poteh med zelenimi hmeljišči ter se v mestnem 
parku Žalec ustavite ob nenavadni fontani, iz 
katere namesto vode priteče pivo. Fontana 
piva Zeleno zlato je poklon hmeljarski dediščini 
Spodnje Savinjske doline in ponuja šest 
lokalnih vrst piva.

Foto: Turistično društvo Šempeter, www.td-sempeter.si

Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info
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Obiščite Rimsko nekropolo v 
Šempetru, se sprehodite po 
poteh antičnih Rimljanov ter 
občudujte najpomembnejše in 
najlepše ohranjene spomenike 
rimske dobe v Srednji Evropi. 

Severno od Šempetra, na 
območju krajinskega parka 
Ponikovski kras, se nahaja 

Jama Pekel - čarobna  
kraška jama polna 

zanimivih kapnikov ter dom 
številnim rastlinskim in 

živalskim vrstam. Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info

Foto: Nea Culpa, www.slovenia.info
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Obiščite knežje mesto Celje in raziskujte staro mestno jedro z ostanki rimske 
ceste, srednjeveškimi stolpi, izjemno arhitekturno dediščino ter moderno 
urejenimi trgi s pestro gostinsko in butično ponudbo. Povzpnite se na Stari grad 
Celje, ki že stoletja vlada na griču nad mestom. S prelepim razgledom na staro 
mestno jedro in Celjsko kotlino vas ne bo pustil ravnodušne.

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Foto: Andrej Tarfila, www.slovenia.info
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ZEMLJEVIDI POTI 

Na recepciji hotela Grof 
prejmete brezplačne zemljevide 
kolesarskih poti, na svoje 
navigacijske naprave pa si lahko 
naložite tudi izbrani GPX.

Za vas smo pripravili kolesarske 
poti različnih težavnostnih 
stopenj, primernih za družinsko, 
gorsko ali cestno kolesarjenje. 
Odpeljete jih lahko individualno 
ali s katerim od naših 
kolesarskih vodnikov, ki bo 
turo prilagodil vašim željam ter 
sposobnostim in vas popeljal do 
najlepših kotičkov.

CESTNO  
KOLESARJENJE 

Od enostavnih ravninskih tras do 
zahtevnejših vzponov in spustov  
po varnih, manj prometnih asfaltiranih 
poteh. Preizkusite se lahko po cestah, 
kjer so trenirali naši največji šampijoni in 
zmagovalci Tour de France, Gira, Vuelte kot 
so Roglič, Pogačar, Mohorič ... Mogoče na 
svoji poti srečate ravno njih. 

DRUŽINSKO 
KOLESARJENJE 

Kolesarske poti primerne  
za celotno družino.

GORSKO  
KOLESARJENJE 

Po makadamskih cestah, 
kolovozih in gozdnih poteh.

Kolesarske poti
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Kontaktirajte nas za rezervacijo prevoza.
www.grof-cycling.eu

Uživate v tekoči vožnji po raznolikih, urejenih in redno 
vzdrževanih gorsko kolesarskih poteh? Imate radi skoke 
in spretnostne poligone? Povezali smo se z okoliškimi trail 
centri in bike parki ter vam pripravili osnovne informacije o 
le-teh. Do njih vas bo dostavil naš udoben kombi.

BIKE PARKI  
IN TRAILI

Preizkusite svoje kolesarske 
spretnosti na urejenih, redno 
vzdrževanih kolesarskih 
progah, enoslednicah in 
spretnostnih poligonih, kot so 
bike park Kotečnik, Javor trails 
ali Cilenca trails.
Odpeljemo pa vas tudi do vseh 
večjih bike parkov po Sloveniji, 
ki so od nas oddaljeni največ 
uro in pol vožnje.

HELI – BIKE 

Od Kanade do Nove Zelandije, 
sedaj pa tudi v Sloveniji. Za 
vse kolesarske navdušence, ki 
se želijo na vrh trase povzpeti 
s helikopterjem ali hrepenijo 
po nepozabnih kolesarskih 
doživetjih.

Traili in bike parki



27

Vse organizirane vodene ture lahko priredimo vašim željam in 
kolesarskim sposobnostim.
Kontaktirajte nas za pripravo personaliziranih programov.

Pridružite se našim organiziranim kolesarskim turam po 
Savinjski dolini, z licenciranimi kolesarskimi vodniki. Ti odlično 
poznajo teren in znamenitosti ob kolesarskih poteh, v pomoč 
pa so vam lahko tudi pri izboljšanju tehnike vaše vožnje, ki 
vam bodo omogočale dodatne užitke in popoln izkoristek 
kolesa. Poskrbljeno imamo za prevoz vaših koles in prtljage na 
izhodiščne točke tur ter nazaj v hotel. Za zaključene skupine 
organiziramo kolesarske ture po vsej Sloveniji.

Vodene ture

VEČDNEVNE TURE

Vodene ture za zaključene skupine 
kolesarjev po celi Sloveniji.

ENODNEVNE 
TURE

Organizirani odhodi 
vsak dan v tednu.

KULINARIČNE 
TURE

Gurmanska kolesarska 
doživetja.
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TURA PIVO IN HMELJ

Tura nas bo vodila od Grofa proti gradu Žovnek, kjer so živeli predniki 
grofov Celjskih. Sprehodili se bomo po gradu in si ga ogledali, nato pa 
mimo Žovneškega jezera zapeljali do lokalne pivovarne Green Gold, ki se 
s hmeljem ukvarja že več kot stoletje. Njihovi predniki so bili namreč prvi, 
ki so posadili hmelj v Savinjski dolini. Ogled pivovarne in degustacija piva. 
Sledi kolesarjenje med zelenimi hmeljišči do Savinjske pivovarne - Clef, 
kjer se prepletata glasba in pivo in kjer bomo pod kozolcem poskusili piva, 
ki so dobila ime po znanih slovenskih glasbenih komadih. Še kolesarjenje 
do Perišča, kjer bomo imeli lahko kosilo - obirovsko južino. Svojo pot 
bomo zaključili na Fontani piva v Žalcu, kjer si bomo privoščili še vrček 
lokalnega piva iz šestih pip.

Minimalno število prijavljenih za izvedbo ture je 6 oseb.

MTB

Čas ture: 8 ur

Dolžina: 30 km

Višinska razlika: 210 m

Zahtevnost ture: nezahtevna

Primerno za: MTB, e-bike, 
gravel

Podlaga: asfalt, makadam, 
kolovoz

HELI - BIKE TURA

Kolesarski dan, ki vam bo ostal v spominu za vedno. 

Če iščete resnično edinstveno izkušnjo - prelet in razgled nad spodnjo 
Savinjsko dolino, ki mu sledi zabavna adrenalinska kolesarska avantura, 
vam nudimo naše vodene ture s helikopterskim poletom na izhodišče. 
Ponudba heli – bike tur je namenjena vsem starostnim skupinam – od 
družin, do izkušenih gorskih kolesarjev. Naši izkušeni vodniki pa bodo 
zagotovili, da bo vaša bike avantura ustrezala vašim sposobnostim, 
spretnostim in potrebam po adrenalinu.

Za turo je potrebno imeti nekaj izkušenj z gorskim kolesarjenjem. 
Priporočljiva je zmerna raven kolesarske kondicije in spretnosti.

Helikopter: AIRBUS AS350

Število potnikov:  
1 pilot in 5 potnikov

Število nosilcev za kolesa: 6

Potovalna hitrost:  
200 km/h (110 kts)

Maksimalna višina leta:  
4600 m (15.000 ft) 

Domet:  
650 km (350 NM)

Maksimalna teža  
zunanjega tovora:   
do 900 kg

Minimalno število prijavljenih za izvedbo ture je 9 oseb.
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HOTEL GROF

Naš hotel Grof je popolnoma novi, specializiran kolesarski hotel, 
ki smo ga za vas odprli v letu 2020. Po lažji ali težji kolesarski 
turi se lahko sprostite v 3* sobah nad gostiščem Grof ali v naših 
novih sobah 4* kategorije, ki se nahajajo v hotelu in kjer vam 
nudimo vse kar potrebujete za dobro regeneracijo in počitek.

Nastanitev
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7 sob 3* nad gostilno Grof in 34 
sob 4* v hotelu Grof/ 16 sob 4* 
z balkonom.

Sodobna in po postavitvi 
prilagodljiva velika hotelska 
dvorana za do 100 oseb z 
veliko dnevne svetlobe in 
najsodobnejšo tehnologijo. 
Pregradna stena za razdelitev 
dvorane v dve manjši.

Dve manjši sobi za sestanke ali 
druženja do 50 oseb.

Wi-Fi

Pogostitev v dvorani, 
predprostoru, kavarni ali na 
zunanji terasi.

Wellness z dvema savnama 
(zeliščno-finsko ter infrardečo), 
masažno sobo in fitnesom.

Gostilna Grof z bogato 
ponudbo lokalnih in 
mednarodnih jedi.

Kavarna Grof z bogato 
ponudbo pijač in slaščic.

24-urna hotelska recepcija.

Brezplačno parkiranje (200 
parkirnih mest in parkirna 
mesta za avtobuse).

Električna polnilnica za 
avtomobile.

Pomoč pri organizaciji 
dogodkov ter tehnična podpora 
v dvorani.

Kolesarski hotel – najem 
koles, vodene kolesarske ture, 
kolesarjem prijazna storitev.

Možnost predvajanja 
promocijskih spotov v 
preddverju hotela.

Zeleni ključ/trajnostno 
delovanje.

STORITVE V HOTELU
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Kolesarski kotiček 
V našem hotelskem kolesarskem kotičku 
pri recepciji hotela Grof najdete številne 
informacije, ki vam bodo olajšale iskanje 
za vas najprimernejše kolesarske ture. Tu 
imamo zbrane vse informacije o kolesarjenju 
v Savinjski dolini in tudi o kolesarjenju po 
ostalih delih Slovenije.

Opis kolesarskih tur z vsemi podrobnostmi 
in zemljevidi si lahko ogledate tudi na 
računalniku v našem kolesarskem kotičku, 
sami pa si lahko tudi izrišete svojo pot na 
digitalni topografski karti.

Vedno so vam na razpolago tudi naši 
receptorji in ostalo hotelsko osebje, ki vam 
bodo v pomoč pri svetovanju in iskanju 
za vas najprimernejših kolesarskih poti ter 
organiziranih kolesarskih tur kot tudi pri 
rezervacijah nastanitev po ostali Sloveniji.
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ZEMLJEVID  
KOLESARSKIH POTI

Nudimo vam brezplačno kolesarsko karto 
okolice hotela ter tudi kolesarske karte 

iz ostalih delov Slovenije s QR kodami in 
informacijami o kolesarskih poteh ter o 

ponudbi ob poti. Tu si lahko naložite izbrano 
pot na vašo navigacijsko napravo in se sami 

odpravite na raziskovanje okolice.

KOLESARNICA

Svoja kolesa ter kolesarsko prtljago 
lahko v času bivanja pri nas varno 

hranite v naši kolesarnici, prav tako si 
lahko napolnite baterije na električnih 

kolesih. Naša kolesarnica je zavarovana z 
videonadzorom in alarmom.

LICENCIRANI  
KOLESARSKI VODNIKI

Naši vodniki vas bodo popeljali do vseh 
skritih kotičkov naše zelene doline. V pomoč 

vam bodo pri izboljšanju vaše tehnike 
vožnje, poskrbeli bodo za vašo varnost, 

dobro počutje in zadovoljstvo na turi.

WELLNESS IN  
FITNESS

V pritličju našega hotela imamo prostore, 
ki so namenjeni vašemu uživanju in 

regeneraciji. Sprostite se lahko v savni, 
si privoščite masažo ali del svojega časa 

preživite v fitnesu.

TRANSFERJI

Na izhodišče vseh naših vodenih 
kolesarskih tur, ki se ne pričnejo v hotelu 

Grof vas zapeljemo s kombijem. Na 
razpolago imamo prikolico za 10 koles. 

Transferje vas, koles in vaše prtljage lahko 
izvedemo kamorkoli po Sloveniji.

Wi-Fi

Brezplačen Wi-Fi je na razpolago v 
celotnem hotelu in gostilni Grof. V 

kolesarskem kotičku v recepciji pa imamo 
tudi prenosni računalnik, kjer si lahko 

naložite kolesarske poti ali si izrišete svojo.

PRANJE IN SUŠENJE

Vaša umazana kolesa si lahko operete pri 
nas pred kolesarnico. Poskrbeli pa bomo 
tudi za pranje in sušenje vaših kolesarskih 
oblačil, medtem ko se boste lahko sprostili 

z masažo, v savni ali si privoščili odličen 
obrok v naši gostilni.

GOSTINSKA PONUDBA

V naši gostilni Grof imamo pripravljene 
posebne kolesarske menije s tipičnimi 
lokalnimi jedmi, bogatimi z ogljikovimi 

hidrati in beljakovinami, ki vas bodo dobro 
regenerirali in pripravili na nove izzive 

prihodnji dan.

SERVIS KOLES

Na razpolago imamo vso potrebno orodje za 
osnovna popravila vaših koles. V kolikor pa 
imate na vašem kolesu večjo okvaro, imamo 
poskrbljeno za servis v bližini, kamor lahko 

dostavimo vaše kolo.
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Garmin Edge Explore
Da bo vaše kolesarjenje bolj 
brezskrbno vam nudimo najem 
GPS naprave Garmin Edge 
Explore, kjer so že naložene 
vse izrisane kolesarske poti na 
Vranskem in Savinjski dolini.

Naša kolesa Cannondale in GT 
so različnih velikosti, primerna 
za odrasle ali otroke. Ob najemu 
kolesa poleg prejmete tudi čelado in 
ključavnico. Priskrbimo vam lahko 
tudi otroški sedež. Ob doplačilu pa 
si lahko izposodite tudi navigacijsko 
napravo Garmin Edge Explore. 

Cannondale Mavaro Neo

Cannondale Moterra Neo

Cannondale Topstone

GT Avalanche

Cannondale Trail Neo

Najem koles

Kolesa lahko dostavimo 
ali poberemo kjerkoli po 
Sloveniji. 

INFO

Za ceno prevoza ali kakršno koli 
informacijo v zvezi z najemom, nas 
pokličite ali nam pošljite sporočilo 

     041 30 10 30
    
     bike@grof.eu
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KULINARIKA

Kulinarika

Gostilna GROF s stoletno tradicijo velja za 
zakladnico okusov, ki jo navdihujejo lokalne 
sestavine in sezonski izdelki. Hrana je srce 
Grofa in z različnimi meniji, ponudbami 
odmorov za kavo kot tudi ponudbo za 
kolesarje poskrbimo za vse okuse in različne 
priložnosti. Naše vodilo so kakovostna 
ponudba in zadovoljni gostje, ki se vedno 
znova vračajo k nam.



GROF CYCLING
Kovego d.o.o., 
Čeplje 12, 3305 Vransko, 
SI - Slovenija

T: 03 70 55 550
M: 041 30 10 30
E-mail: bike@grof.eu
www.grof-cycling.eu
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