GORIČKO, PREKMURJE in PRLEKIJA
GORIČKO je pokrajina v severnem delu Prekmurja. Obsega dobrih 500 km 2 površine in se ponaša
predvsem s številnimi "goricami", ki dajejo izvrstno vino. Na naši poti bomo spoznali naječje znamenitost
tega predela Slovenije: Bogojino, Bukovniško jezero, Dobrovnik, Kobilje..
PREKMURJE pa je s svojo lepoto itak vedno magnet številnih popotnikov. Reka Mura, ki leno teče skozi
številne okljuke daje pokrajini identiteto, štorklja je razpoznavni znak pokrajine ter številni termalni
vrelci, ki privabljajo turiste iz vse Evrope - to je Prekmurje.
PRLEKIJA pa je s svojimi "prleki" zdaleč najlepši predel Pomurja. Številni vinogradi dajejo najboljše belo
vino pri nas, pokrajina pa s svojo razgibanostjo kar kliče po obisku. Jeruzalem je središče vinogradnišega
predela in tu bomo tudi zaključili naš izlet v odličnem gostišču Brenholc.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA: avtobus
BOGOJINA

Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 06.30 . Vožnja mimo Celja, Maribora in Radencev do vasice BOGOJINA. Tu je arh. Jože
Plečnik zgradil izjemno zanimivo cerkev v katero je vklopil etnografske elemente tega območja. Naslednji postanek bo v bližnji vasici
FILOVCI. Tu si bomo ogledali lončarsko obrt družine Bonjec. Videli boste mojstra pri delu, lahko pa se boste tudi sami preizkusili v
spretnosti izdelave. Njihove izdelke boste lahko tudi kupili. Zadnji obisk Goričkega bomo namenili znamenitosti tega območja
BUKOVNIŠKO JEZERO. Okolica slovi po izjemnih energetskih točkah in zdravilnem Vidovem vodnjaku. V kolikor se želite zadržati
na tem območju več kot uro, bomo to upoštevali in program priredili. Po želji lahko naredimo postanek za bograč v Ižakovcih. V vsakem
primeru pa si bomo ogledali še "otok ljubezni" in se z "brodom" popeljali "prek" Mure.
Naslednji postanek pa bomo namenili obisku MLINA NA MURI v vasi VERŽEJ, kjer družina
Babič še danes melje žito na star način, saj mlinsko kolesje poganja kar vodno kolo.
Domači nam bodo mlin razkazali, lahko pa boste tudi kupili moko za domov. Sledi vožnja
skozi "prleško prestolnico" LJUTOMER in nato po prleški vinski cesti v JERUZALEM.
Najprej bomo imeli postanek pri mojstru Belec-u, kjer si bomo ogledali poslikavo keramike
in steklenic. Tudi tu si boste lahko kupili njegove izdelke. Zadnji del dneva pa bomo
preživeli v prijetnem gostišču BRENHOLC, kjer bomo okusili pravo prleško kuhinjo in
preizkuzili njegova najboljša vina. Obiskali pa bomo tudi degustacijsko klet in poslušali
odlično razlago priprave in zorenja vina. V Ljubljani bomo pozno.

LONČAR

CENA:
29,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
39,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

MLIN NA MURI

KLOPOTEC

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz, DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje in stroške agencije.
Doplačila za vstopnine po programu, vožnjo z "brodom", bograč, večerjo in degustacijo vina v kleti,
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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