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,vas seznanili z življenjem in običaji ter arhitekturo in naravnimi
lepotami.

POMURSKA "IŽA"

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
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 in njegovim delom. Bližnji
Ižakovci imajo OTOK LJUBEZNI in tudi “BROD” s katerim se bomo prepeljali “prek Mure” in nazaj. Čas bo tudi za znameniti bograč in
“kruj”, ki si ga boste popekli s palico nad žerjavico. Raziskovanje Prekmurja bomo nadaljevali BOGOJINI, kjer je znamenita
Plečnikova cerkev Gospodovega vnebohoda, sledi še obisk lončarja in etno vasi v FILOVCIH. V nadaljevanju pa seveda še ogled
“OCEANA ORHIDEJ”, kjer vzgojijo preko 1.200.000 orhidej letno. Čevljarstvo je tudi del Pomurja, zato si bomo ogledali še njihov
muzej. Zadnji del dneva bomo namenili obisku BUKOVNIŠKEGA JEZERA in si na energetskih točkah dodobra nabrali novih moči. Tudi
vodo iz znamenitega Vidovega vondjaka bomo popili ter tako polni novih moč zaključili oglede. Namestitev v hotel v Moravcih, večerja
in zabava v Čardi.
2. DAN:
Po zajtrku nas čaka raziskovanje Goričkega. Prvo si bomo ogledali največji grad v Sloveniji, ki je tudi dal ime naselju GRAD, se nato
vozili preko slikovitih goric vse do TROMEJE med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko (kar nekaj hoje). Sledi ogled “rotunde” v vasi SELO
in nato postanek v vasi KOBILJE, kjer bomo v gostišču imeli odlično kosilo. Sledi še vožnja do GORNJE RADGONE za ogled njihove
vinske kleti. Po razlagi in degustaciji povratek nazaj proti domu. V Ljubljani bomo v poznih večernih urah.

ŠTRKI

LONČAR

TROMEJA

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena vključuje:
najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x nočitev in zajtrk v hotelu 3*** v Moravcih, večerja v Čardi,
strošek vodenja in agencije ter DDV.
Doplačilo za vstopnine in gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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