POMURJE IN GORIČKO
Pomurje Slovenci poznamo, Goričko pa je že oddaljeno od ustaljenih poti, tja pa
poredko zaidemo. Naj bo tokrat drugače. Obiščimo prelepe predele tega dela
naše domovine in spoznajmo skrite kotičke kjer se skrivajo prav posebne in
zanimive zgodbe. Spoznajmo utrip življenja v skrajnem severovzhodnem delu
Slovenije ob pomoči lokalnih vodnikov in pokušanju lokalnih specialitet. Popeljali
vas bomo po čudovitih vasicah pomurske ravnice, kakor tudi po goricah in gričih
Goričkega. Obiskali pa bomo tudi tromejo Slovenije, Avstrije in Madžarske.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
POMURSKA "IŽA"

Odhod avtobusa ob 07.00 uri. Vožnja mimo Celja, Maribora in Murske Sobote do prvega postanka na
naši poti vasica VERŽEJ kjer družina Babič gospodari z MLINOM NA MURI. Vodno kolesje je
postavljeno na "brod" in preko pletenice poganja mlinsko kolesje. Tu boste lahko kupili moko tudi za
domov, predvsem pa si bomo ogledali sam mlin in se seznanili z gospodarjem.
Sledi vožnja mimo Beltincev in Dobrovnika do BUKOVNIŠKEGA JEZERA. Območje jezera slovi po
energetskih točkah in sprehod po gozdu vam bo brez dvoma vlil novih moči. Tudi vodo iz Vidovega
vodnjaka bomo popili, saj slovi kot zdravilna. Naslednji postanek bomo imeli v vasici KOBILJE. Tu nas
bo sprejel predstavnik Turističnega društva in nam predstavil to izjemno lepo vasico tik ob Madžarski
meji. Tu bomo imeli tudi postanek za okrepčilo - bograč v gostišču "SMEJ". Nadaljevanje poti do
vasice SELO za ogled "Rotunde". Nadaljevanje poti po izjemno razgibenem delu Goričkega vse do
TROMEJE. Sprehod po gozdem delu do stične točke treh meja Slovenije, Madžarske in Avstrije.
Zadnji del dneva bomo namenili ogledu vasice GRAD, ki je dobila ime po največjem grajskem poslopju v
Sloveniji. Povratek proti domu kjer bomo v poznih večernih urah (večerja po dogovoru).

TROMEJA

ŠTRK

ROTUNDA

BRODAR NA MURI

CENA:
30,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 49 potnikov
40,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

Cena vključuje:
najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, stroške vodenja in agencije.
Doplačilo za vstopnine in gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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