POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Trg celjskih knezov 8
3000 Celje

Info: 03/42 80 962, 03/42 80 950;
031/612 618, 041/662 907;
muzej@pokmuz-ce.si, info@pokmuz-ce.si

MALA TROJA, MESTO KNEZOV, ZIBELKA KRALJIC, BISER NA SAVINJI …
Vsa poimenovanja so povezana s Celjem, mestom z bogato in zanimivo zgodovino,
katere del je postavljen na ogled tudi v našem muzeju. Vabimo vas, da skozi
razstavljene predmete in ob strokovnem vodstvu spoznate del preteklosti tretjega
najpomembnejšega mesta v Sloveniji.
Za skupine učencev, dijakov, študentov in spremljevalce smo pripravili posebne
programe.

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
Na ogled:
- stalna razstava: GROFJE CELJSKI
- stalna razstava: CELEIA – mesto pod mestom (rimska cesta, obzidje z
obrambnima stolpoma, ostanki dveh rimskih vil …)
- stalna razstava: OD ŠIVANKE DO ZVEZD – prazgodovinski del nove stalne
arheološke razstave
- stalna razstava: KULTURNA IN UMETNOSTNOZGODOVINSKA ZBIRKA s
Celjskim stropom
- stalna razstava – nova postavitev: ALMA M. KARLIN – POTI
- stalna razstava: ETNOLOŠKA ZBIRKA
- stalna razstava: LAPIDARIJ
Vstopnina: 3,00 € po osebi, spremljevalci brezplačno.

PROGRAMI:
1. OGLED POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE in MESTNIH ZNAMENITOSTI
Voden ogled po posameznih muzejskih razstavah dopolnimo z zunanjim ogledom
najpomembnejših kulturnozgodovinskih znamenitosti Celja (Knežji dvor, Narodni
dom, Trg celjskih knezov, Prothasijev dvorec, Marijina cerkev, bivši magistrat, Glavni
trg, cerkev sv. Danijela, Vodni stolp, Celjski dom, železniška postaja).
Ogled muzeja traja približno 2 uri,
mestnih znamenitosti pa še 1 uro.
Cena: 5,00 € po osebi, spremljevalci
brezplačno.
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2. OGLED POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE in STAREGA GRADU CELJE
Po ogledu muzeja se z vodnikom odpravimo na grad, kjer si ogledamo kompleks
gradu, se seznanimo z njegovo zgodovino in zgodovino slavnih lastnikov, grofov in
knezov Celjskih.
Program je namenjen skupinam z lastnim
avtobusnim prevozom.
Ogled muzeja traja 2 uri, gradu 1 uro in vožnja
na grad dodatne ½ ure .
Cena: 7,00
brezplačno.
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3. OGLED POKRAJINSKEGA MUZEJA CELJE, MESTNIH ZNAMENITOSTI IN
STAREGA GRADU CELJE
Vodenemu ogledu muzeja sledi zunanji ogled mestnih znamenitosti (Knežji dvor,
Narodni dom, Trg celjskih knezov, Prothasijev dvorec, Marijina cerkev, bivši
magistrat, Glavni trg, cerkev sv. Danijela, Vodni stolp, Celjski dom, železniška
postaja), nato pa vožnja z avtobusom do gradu, s strokovnim vodstvom po gradu.
Program je namenjen skupinam z lastnim
avtobusnim prevozom.
Ogled muzeja traja 2 uri, sprehod mimo
mestnih znamenitosti 1 uro, ogled gradu 1
uro in vožnja na grad dodatne ½ ure. Ker
program traja skoraj 5 ur, ima skupina po
ogledu mestnih znamenitosti na gradu (pred
ogledom) čas za malico. Možen je tudi
obraten vrstni red: grad, mesto, muzej.
Cena: 8,00 € po osebi, spremljevalci brezplačno.

Programe lahko prilagodimo
potrebam in željam
posamezne skupine.

VESELIMO SE SNIDENJA IN
DOBRODOŠLI V KNEŽJEM
MESTU!
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