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Največji in najsodobnejši konjeniški center v Sloveniji.

Otroško igrišče | Ameriški miniaturni konji | Bar in restavracija | Mirno okolje.

Dostopnost | Veliko parkirišče | Idilična narava | Največje notranje in zunanje jahališče v Sloveniji.



Sproščen in sodoben ambient.

Svetlo in prostorno Prostor za plesišče
Prostor za nastop 

glasbenih skupin in Djev
Udobni in oblazinjeni 

sedeži
Možnost različnih 

postavitev



Zaključene družbe, obletnice, praznovanja!

Konjeniški center Celje je prava izbira
za vse, ki želite svoje prijatelje,
sodelavce in najdražje razvajati z
odličnim ambientom, nepozabno
kulinariko in vrhunsko postrežbo!

Dogodki pod našim okriljem so vedno
nekaj posebnega, saj za njihovo
pripravo in izvedbo skrbi strokovna in
usposobljena ekipa!



Poslovni dogodki.

Kreativnost, odličnost in kakovost so glavna vodila naših poslovnih dogodkov, ki
se vedno znova izkažejo za pravo izbiro!



Edinstvena kulinarika sreča domačo tradicijo.

Ponujamo široko paleto različnih atraktivnih jedi s pravim chefovskim pridihom, kjer
se mešajo okusi osrednje evropske kuhinje, vse skupaj pa obogatimo z okusi celega
sveta, ki prinašajo veliko mero vznemirljivosti. Paleta naše ponudbe je prepojena s
kakovostjo, kreativnostjo, individualno prilagodljivostjo in primerna za vse vrste
dogodkov, tudi najzahtevnejših! Naša posebnost je, da ponudbo pripravljamo
individualno za Vas in je povsem prilagojena Vašim željam!



Po meri, tudi za najzahtevnejše!

Nudimo tudi:

• Booking glasbenih skupin in 
DJev

• Organizacija konjeniških 
aktivnosti – ježa konjev za 
zaključene skupine

• Otroška praznovanja in 
animacije

• Catering in pripravo 
pogostitev v Celju in okolici



Konjeniški center Celje
Celesta d.o.o., Lopata 43, 3000 Celje
www.konji-celje.si
info@konji-celje.si 

Za rezervacijo ali pa dodatne 
informacije in ponudbe, smo Vam 
na voljo:

e-pošta: gostinstvo@konji-celje.si
marcel@konji-celje.si

telefon:  +386 31 645 580

Verjamemo, da boste v naši ponudbi našli
priložnost zase in za svoje cenjene stranke in 
goste. Vabimo Vas, da se odločite za naše
storitve in skupaj navdušimo vse prisotne!
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