
PROGRAMI DOŽIVETIJ V VELENJU IN OKOLICI 

Odločite se lahko za različne tematske izlete (Po poteh rudarstva,               

Čar sodobnega mesta, Odkrivanje zgodb podeželja ...), lahko pa vam 

sestavimo tudi izlet po vaši želji.  

   VODENI OGLED VILEVODENI OGLED VILEVODENI OGLED VILE   

     Želite spoznati zgodbo Vile Biance? Potem se naročite za vodeni ogled. 

v
 

   DODATNA PONUDBADODATNA PONUDBADODATNA PONUDBA   

   INFORMACIJEINFORMACIJEINFORMACIJE   

TIC VELENJE, VILA BIANCA              

   Stari trg 3, SI-3320 Velenje 
              03/ 896 18 60 
              03/ 896 18 75 
              tic@veelenjesii 

                                           ODPIRALNI ČAS            
                       ponedeljek—petek: od 7s00 do 19s00  
                iobota, nedelja in prazniki: od 9s00 do 17s00  

Vila Bianca Vila Bianca Vila Bianca    

Idealen prostor za različne priložnosti! 

mailto:tic@velenje.si


 
Edinstven ambient v vili je primeren za različne priložnosti: raznovrstne      
kulturne prireditve, koncerte, poslovna srečanja, novinarske konference,         
poroke … Veličastno okolje in stari del mesta jim dajeta poseben pridih         
žlahtnosti. 
 

V Turistično informacijskem centru, ki deluje 

v vili, spoznate turistično ponudbo             

Velenja, Savinjsko—šaleške regije in            

Slovenije. Ob bogatem promocijskem in                

informativnem gradivu obiskovalci lahko         

izbirate med več kot 100 spominki, kupite 

vstopnice za prireditve, si izposodite kolo in 

okusite ''Sladkosti Velenja''. 

 

 

V galeriji lahko občudujete razstave         

umetnikov iz Šaleške doline od drugod. 

 

 

Na kavo, kozarec vina, narezek in zaupen        

klepet vas vabi prijazen lokal Bianca         

Gurmanka. Naj na krožniku omamno zadišijo 

domače dobrote iz časov dedkov in babic; 

narezki pozabljenih vonjev in okusov,       

pobrateni s »poličem« žlahtne kapljice ali 

»fraklom« ostrega, da bo bolj držalo. 
 

 

v
 

Vila Bianca je dobila ime po grofici Bianci Adamovich, ki je živela v njej 

v  19. stoletju. Sodobno prenovljena vila nas pozdravi na vhodu             

v Velenje, pod Velenjskim gradom. 

v
 

   POROKEPOROKEPOROKE 

   NAJEM POSLOVNIH PROSTOROVNAJEM POSLOVNIH PROSTOROVNAJEM POSLOVNIH PROSTOROV   

Vila Bianca je zagotovo pravo mesto za začetek vajine pravljice. 

Sklenitev zakonske zveze je enkraten dogodek, 

ki nam ostane v spominu vse življenje. Vila 

Bianca je kraj, kjer lahko uresničimo vaše sanje 

o poročnem dnevu. Dahnita "da" v dvorani    

historične palače in zapišita pričetek vajine 

nove zgodbe pod oboki svečano okrašenega         

poročnega prostora v Vili Bianci. 

 

DVORANA BIANCA 
Pravo razpoloženje za različne kulturne           
prireditve (koncerti, gledališke in lutkovne   
predstave), poroke in poslovne dogodke  
ustvarja svečana notranjščina, kjer se stari stav-
bni členi srečujejo s sodobnimi gradivi in       
oblikami, z bogatimi detajli in skulpturalnimi 
poudarki. 

MANSARDA BIANCA 
Konferenčna dvorana v mansardi je namenjena 
delovnim sestankom, simpozijem, seminarjem,  
kongresom, izobraževalnim delavnicam, sejam, 
konferencam … Je sodobno opremljena (WI-FI 
internet, pametni televizor …).  

Zaupajte nam vaše želje in skupaj bomo pripravili dogodek, ki vam bo ostal      

v prijetnem spominu. 


