Nekaj starejših in nekaj novejših znamenitosti Brežic in okolice
Kelkaj malnovaj kaj kelkaj novaj vidindaĵoj en Brežice kaj ĝia
ĉirkaŭaĵo

Grad Brežice z viteško dvorano
Pozidan je bil sredi 12. stoletja. Ob koncu 15. stoletja so ga v last dobili ogrski kralji, nato pa Habsburžani. Od
leta 1694 do druge svetovne vojne je bil v lasti grofje Attems. Zdaj je v gradu sedež Posavskega muzeja. V
gradu je čudovita viteška dvorana, ki je največji poslikani profani prostor na Slovenskem.
Kastelo Brežice kun la Salono de la kavaliroj
Ĝi estis konstruita meze de la 12-a jarcento. Je la fino de la 15-a jarcento ĝiaj proprietuloj fariĝis la
hungaraj reĝoj kaj poste la Habsburgoj, De la jaro 1694 ĝis la Dua Mondmilito ĝi estis proprietaĵo
de la grafoj Attems. Nun en la kastelo estas la sidejo de Muzeo de Posavje. En la kastelo troviĝas
belega Salono de la kavaliroj, kiu estas la plej granda pentrita profana salono en Slovenujo.

Župnijska cerkev sv. Lovrenca
stoji sredi mesta. Bila je zgrajena v romanskem slogu,
z baročno razgibanim enoladijskim prostorom ter
zahodnim zvonikom nad pevskim korom.
Paroka preĝejo de Sankta-Laŭrenco
Paroka preĝejo de Sankta-Laŭrenco situas en la
mezo de la urbo. Ĝi estas konstruita en romana
stilo, kun baroke vigliĝanta ununava spaco kaj
kun okcidenta sonorilturo.

Vodovodni stolp
je simbol mesta in najbolj prepoznavna točka Brežic,
Zanimiv spomenik tehnične kulture je bil zgrajen leta
1914.
Akvoturo
estas simbolo de la urbo kaj la plej rekonebla
punkto de Brežice. Tiu interesa monumento de
teknika kulturo estis konstruita en la jaro 1914.

Romarsko cerkev sv. Roka
so zgradili v spomin na kugo. Je lep primer podeželske
sakralne arhitekture poznobaročnega klasicizma. V
cerkvi občasno potekajo prireditve, predvsem koncerti.
Pilgrima preĝejo de Sankta-Roko
estis konstruita memore al la pesto. Ĝi estas bela
ekzemplo de kamparana religia arkitekturo de la
malfrubaroka klasicismo. De tempo al tempo ĝi
gastigas kulturajn okazaĵojn, precipe koncertojn.
Nemška hiša
Tako se imenuje, ker je bil to nekdanji Nemški dom s
hotelom. Stavba je do danes ohranila bogato
oblikovano pročelje. Zdaj se v njej nahaja okrožno
sodišče.
Germana domo
Ĝi tiel nomiĝas, ĉar ĝi siatempe estis germana
hejmo kun hotelo. Ĝis nun la konstruaĵo
konservis sian riĉe formitan fasadon. Nuntempe
en ĝi troviĝas juĝejo.
Terme Čatež
so naravno zdravilišče in športno-rekreacijsko središče
z največjo termalno riviero v Sloveniji. Iz Brežic so
oddaljene le 3 kilometre.
Varmobanejo Čatež
estas natura kuracejo kaj la sporto-rekreacia
centro kun la plej granda natura varmakva banejo
en Slovenujo. Ĝi estas distanca de Brežice je tri
kilometroj

Grad Mokrice
Ta srednjeveški grad je danes preurejen v butični hotel
visoke kategorije s stilno opremljenimi sobami in
apartmaji v grajskih stolpih.
Kastelo Mokrice
Tiu mezepoka kastelo estas transformita en
altkategorian hotelon kun elstaraj stile meblitaj
ĉambroj kaj apartamentoj.

Terme Paradiso
se nahajajo v Dobovi, tik ob železniški postaji,
oddaljene samo 5 km od Brežic.
Varmobanejo Paradiso
troviĝas en Dobova tre proksime de la stacidomo,
kiu distancas de Brežice nur je 5 kilometrojn.

Klunove toplice
so v Bušeči vasi in so stare več kot 200 let. Voda ima
27 stopinj in je zelo zdravilna.
Stari viri poročajo, da se je teh toplicah kopal tudi
France Prešeren, največji slovenski poet.
Varmobanejo Klun
troviĝas en la vilaĝo Bušeča vas. Ĝi aĝas pli ol
200 jarojn. La akvo varmas 27 Celsiajn gradojn
kaj estas kuraca.

Grad Pišece
stoji na griču SZ nad vasjo Pišece. Ob gradu je urejen
čudovit angleški park, v katerem izstopata 50 metrov
visoka sekvoja in manjši ribnik.
Kastelo Pišece
Staras sur monteto nordoriente de la vilaĝo
Pišece. Apud la kastelo troviĝas belega angleca
parko, en kiu elstaras 50 metrojn alta sekvojo kaj
malgranda fiŝujo.

Pleteršnikova domačija, Pišece
To je rojstna hiša slovenskega jezikoslovca, avtorja
Slovensko-nemškega slovarja, Maksa Pleteršnika.
Domačija je kulturni spomenik. Uvrščena je v zbirko
slovenskih muzejev in je pomembna za kulturno
življenja vasi.
Bieno Pleteršnik, Pišece
Ĝi estas naskiĝa domo de la slovena lingvisto
Maks Pleteršnik, aŭtoro de la fama slovenogermana vortaro. La bieno estas kultura
monumento. Ĝi estas kategoriigita kiel muzeo kaj
donas signifoplenan noton al la vivo de la vilaĝo.
Repnica Najger, Brezovica na Bizeljskem
Kmetje so repnico uporabljali za spravilo pridelkov.
Kopati so jo začeli že v 19. stoletju. Sčasoma je
nastala ena izmed najlepših posebnosti, ki jih je vredno
obiskati.
Rapokonservejo Najger, Brezovica en
Bizeljsko
La vilaĝanoj uzadis ĝin kiel konservejon de
rikoltaĵoj. Ili ekfosis ĝin jam en la 19-a jarcento.
Iom post iom ĝi fariĝis unu el la plej popularaj
vidindaĵoj de la regiono.

Mladinski center in hostel Brežice
V tem centru bo potekala konferenca in v hostlu bodo lahko udeleženci konference prenočevali.
Junulara centro kaj restadejo Brežice
En tiu ĉi centro okazados la konferenco Alp-adria. En ĝi la partoprenantoj de la konferenco povos
tranokti.

Hotel Splavar
Nahaja se v središču mesta. Tudi v njem si bodo
udeleženci konference lahko izbrali prenočišče.
Hotelo Splavar
Ĝi troviĝas en la centro de la urbo. Ankaŭ en ĝi
povos tranokti la partoprenantoj de la konferenco.

Santa Lucija
V starem mestnem jedru je enonadstropna stavba nekdanje lekarne z renesančnim pročeljem.
Danes je v njej Gostilna in pizzerija Santa Lucija, kjer bomo imeli večerjo in kulturni ter zabavni program.
Santa Lucija
En la malnova urbokerno troviĝas unuetaĝa konstruaĵo de siatempa apoteko kun renesanca fasado.
Nuntempe en ĝi estas gastejo kaj picejo Santa Lucija, kie ni havos vespermanĝon kaj partoprenos
en kultura kaj amuza programo.

