
MESTNA OBČINA 

V E L E N J E



OBIŠČITE NAS!
VISIT ŠALEŠKA

Zavod za turizem Šaleške doline 
Stari trg 3, 3320 Velenje

	03 896 17 15 
	03 896 18 64

		www.visitsaleska.si  
		turizem@velenje.si 

Izdajatelj: Zavod za turizem Šaleške doline,  
zanj Alenka Kikec 
Uredniški odbor: Alenka Kikec, Franci Lenart,  
Tina Belina, Olivera Filipovič 
Oblikovanje: Akta design 
Fotografije: Aljoša Videtič, Matej Vranič, Tadej  
Živko, Roman Bor, Robert Rajh, Amel Pašić,  
Damir Mameledžija, arhiv Zavoda za turizem  
Šaleške doline in partnerjev  
Tisk: HTZ Velenje, I.P., d.o.o. 
Naklada: 500 kos 
Velenje, september 2021

Uživajte v družabnih, kulturnih 
in prostočasnih doživetij z 
edinstvenim razgledom,  
ki ga ponuja čudovit ambient 
parka ob Velenjskem jezeru. 



Po razgled in izbrano doživetje  
ob Velenjskem jezeru.
Povzpnite se na atraktivno razgledno ploščad, ki širi poglede daleč čez Velenjsko jezero, ali 
obiščite katerega od raznovrstnih dogodkov na stičišču obale in jezerskih voda. 

Vse to in še več je park z razgledom Vista.
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DOGODKI Z 
RAZGLEDOM

Prepustite se izjemni panorami 
in sodobnemu ambientu 
prireditvenega prostora Vista, 
ki oplemenitita vsak dogodek.
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Na velikem ali malem odru parka z razgledom Vista se vedno kaj dogaja, celoten 
kompleks pa je zasnovan tako, da vas lahko povabi na raznovrstne množične ali 
manjše prireditve. 

Dogajanje zlito med obalo in jezerom
Edinstveno zasnovan prireditveni prostor Vista daje dogodkom novo dimenzijo, saj 
je objekt odprt tako na kopno kot na jezero in ponuja raznoliko dogajanje v obe 
smeri. Koncerti in kulturne prireditve, športni, družabni in izobraževalni dogodki, 
festivalsko dogajanje. Izberite po svojem okusu.

Oder po meri velikih spektaklov
Celoten kompleks parka Vista obsega nekaj več kot 46.000 m² urejenih površin, ki 
omogočajo dogodke z do 30.000 obiskovalci. Izjemno prostoren prireditveni oder 
obsega kar dobrih 2.300 m². To je ena večjih odrskih površin v Sloveniji, ki ob tem 
ponuja tudi vrhunsko tehnično podporo za izvedbo velikih in zahtevnih dogodkov. Za 
prireditve z manj obiskovalci pa je na voljo tudi manjši oder.

Informacije:
Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, 3320 Velenje 
		turizem@velenje.si
	03 896 17 15
	03 896 18 64 
				www.vista.si
				www.visitsaleska.si
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RAZGLEDNA 
PLOŠČAD

Povzpnite se 14 m visoko na 
razgledno ploščad in pustite 
pogledu, da se svobodno 
sprehodi daleč čez Velenjsko 
jezero vse do obronkov Pece 
in Paškega kozjaka. Na drugi 
strani ne prezrite vedute mesta 
Velenje in naselij, razkropljenih 
po gričevnati okolici. 
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Stopite po nezahtevni klančini, ki se boči nad prireditvenim odrom parka Vista, in 
pogled na svet okoli Velenjskega jezera bo dobil novo perspektivo. Vse dni v letu 
lahko občudujete razglede z visoke ploščadi parka Vista, ki je dostopna tudi gibalno 
oviranim. Obisk ploščadi parka je brezplačen.

Na strehi prireditvenega odra
Prav nenavadno doživetje ponuja izjemna zasnova razgledne ploščadi Vista, saj se 
v resnici povzpnete na pohodno streho velikega odra. Ta se dviguje kar 14 metrov 
v višino, nanjo pa enostavno dostopite po klančini blagega naklona, ki je dosegljiva 
vsem obiskovalcem.

Izjemen razgled daleč čez jezero
S ploščadi Vista se odprejo čudoviti razgledi čez celotno Velenjsko jezero z okolico. 
Na vzhodu opazite zanimivo vrtičkarsko naselje Kinta Kunte. Na severu seže pogled 
na okoliško hribovje (Lubela, Vodemlja, Razborje) ter na Uršljo goro s Peco v ozadju. 
Proti zahodu vidite Smrekovec in Golte, v dolini pa mesto Šoštanj. Z južne strani 
zapirajo dolino okoliški hribi, pod njimi je Pesje, v neposredni bližini pa rekreacijski 
center Jezero. Na jugo-vzhodni strani je mesto Velenje, razgled pa se odpira na 
Paški kozjak.

Informacije:
Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, 3320 Velenje 
		turizem@velenje.si
	03 896 17 15
	03 896 18 64 
				www.vista.si
				www.visitsaleska.si
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PARK ZA VSE 
GENERACIJE

To je pravo mesto za kopanje, 
igro, sprostitev, praznovanja 
in uživanje. Vabljeni med 
sprehajalne poti, na otroška 
in športna igrišča ter površine 
za kolesarje, rolkarje ter 
kotalkarje. 
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Pridite peš, s kolesom ali rolko 
Okolica parka Vista vabi na sprehajalne poti med otoke zelenic, kjer poganja več 
kot 11.000 na novo posajenih okrasnih drevnin in grmovnic. Kolesarji, rolkarji in 
rolarji se boste razveselili vam namenjene ploščadi. In ker smo ob vodi, ne manjka 
niti pomol, ki sega kar 50 metrov daleč in vabi, da se od blizu zazrete v vodno 
gladino. 
Prava pustolovščina vas čaka med plutjem z ladjico Pozoj ali ob vožnji s supom. 
Morda pa boste raje kar zaplavali, saj je voda zelo dobre kakovosti in kar kliče po 
prijetni osvežitvi.

Igrišča za male in velike
V parku Vista boste svoje mesto našli tudi športni navdušenci. Tenis igrišče, igrišče 
za odbojko na mivki in celo balinišče so vam na voljo, da razgibate dušo in telo. Za 
najmlajše tukaj še igrišče z raznovrstnimi igrali, na katerih bodo mladi nadobudneži 
odkrivali navihane ideje za razgibavanje. Okoliški travnik in parkovne površine pa 
ponujajo popolno sprostitev za vse, ki ste željni narave.

Anankus in mastodont
Zanimivi skulpturi anankusa in mastodonta nas spominjata, da so na področju 
Šaleške doline pred 3,6–2,5  milijona leti živeli trobčarji. Fosilne ostanke trobčarjev, 
ki so jih leta 1964 našli v Škalah hranijo v Muzeju Velenje na Velenjskem gradu, kjer 
si lahko ogledate tudi realno upodobitev anankusa v naravni velikosti.

Informacije:
Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, 3320 Velenje 
		turizem@velenje.si
	03 896 17 15
	03 896 18 64 
				www.vista.si
				www.visitsaleska.si
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POROKA Z 
RAZGLEDOM

Poroka na pomolu Viste z 
očarljivim razgledom, v objemu 
vode in narave. 
Samo za vaju. Zveni sanjsko? 
Saj tudi je. Mi pa smo tu zato, 
da vaše sanje uresničimo. 
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Svoj usodni DA lahko dahnete na razgledni ploščadi ali 
pomolu parka z razgledom.
Ob lepem vremenu boste imeli za kuliso poročnih fotografij jezerski in objezerski raj, 
ob koncu dneva bo vas in vaše goste navdušil romantični sončni zahod. Informacije:

Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, 3320 Velenje 
		turizem@velenje.si
	03 896 17 15
	03 896 18 64 
				www.vista.si
				www.visitsaleska.si
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TIC

Z vsemi informacijami o 
parku Vista, pestrim izborom 
spominkov in polno mero 
uporabnih napotkov o 
aktualnem turističnem 
dogajanju ter zanimivostih 
Šaleške doline vam z veseljem 
postrežemo v turistično 
informacijskem centru na 
lokaciji parka Vista. 
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Po spominek ali nasvet za popolno doživetje parka Vista.
V turistično informacijskem centru Vista Velenje vam bomo z veseljem posredovali 
informacije in priskrbeli raznolike predstavitvene materiale, s katerimi se boste 
lažje podali za doživetji v parku Vista, izbrali kulturne, družabne ali športne prireditve, 
spoznali lokalno kulinariko in odkrili turistične znamenitosti ter celo vrsto dogodivščin, 
ki jih ponuja Šaleška dolina.

Pri nas se lahko dogovorite tudi za vodene oglede Šaleške doline z lokalnim 
turističnim vodnikom. Prav tako lahko tudi pri nas uredite registracijo za izposojo 
koles Bicy, si izposodite gorsko kolo z vso dodatno opremo in izveste podrobnosti 
uporabe aplikacije Trippstory.

Odprti smo vsak dan od 9.00 do 17.00.  
TIC Vista Velenje je dostopen gibalno oviranim, slabovidnim in slepim, naglušnim in gluhim ter vsem 
ostalim osebam, ki se soočate z različnimi omejitvami.

Informacije:
TIC Vista  
Cesta Simona Blatnika 26a  
3320 Velenje 
		tic.vista@velenje.si
	041 432 508 
				www.vista.si
				www.visitsaleska.si



14

BAR

Skodelica vrhunske kave 
ali osvežilen koktajl. Lahko 
tudi vrček piva ali kozarec 
aromatičnega vina. 
Edinstveni sladoled ali 
prestižne kulinarične 
mojstrovine zagotovo 
polepšajo dan. 
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Idiličen kotiček za sprostitev ob Velenjskem jezeru
Zagotavljamo vam, da je iz Bara Vista pogled na Velenjsko jezero in objezerski raj 
še lepši. Sončni zahodi pa so pravi balzam za oči tudi za najbolj zahtevnega gosta.

Preverjeno odličen prostor za odklop od vsakdanjika, sprostitev in razvajanje 
brbončic. Informacije:

Vista bar
Cesta Simona Blatnika 26b 
3320 Velenje 
 
		 			 	@vistabarvelenje

		 			 	@vistabarvelenje

KAVARNA 
Ponudba vrhunskih kav na izjemni 
lokaciji.

KOKTAJL BAR 
Osupljivi sončni zahodi in mavrični 
koktajli so popolna izbira.

ICE CREAM 
Sladke pregrehe, ki se jim ne da upreti.

ZA LAČNE ŽELODČKE 
Po predhodnem naročilu za vas 
pripravijo 5-zvezdično kulinarično 
doživetje z mojstrovinami in kreacijami 
vrhunskega kuharskega mojstra Luke.



www.vista.si


