PREKMURJE IN PRLEKIJA

Prekmurje radi imenujemo tudi "oaza miru". Pokrajina je mirna, brez industrije in
neonesnažena. Številne "Gorice", klopotci, štorklje in čudovita Mura pa ji dajejo
identiteto. Tu se je življenje ustavilo pred stoletji, ljudje pa še vedno živijo po
ustaljenih tokovih in v miru. Vztrajajo na domači zemlji, se trudijo z njo in živijo
povsem svoje življenje.
Na tem izletu vam bomo pokazali najlepše predele tega dela Slovenije in tudi utrip
življenja ob Muri, poklepetali z domačini, spoznavali navade in življenje ljudi, dan pa
bomo končali v Prlekiji in tam spoznali "najboljšega Prleka". Naš gostitelj bo Vinko in
povedal nam bo marsikaj zanimivega. Pri njemu se bomo dodobra seznanili tudi z
pridelavi in zorenjem vina, ter ga nekaj tudi preizkusili.
TIPIČNA PREKMURSKA "IŽA"

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA :

Odhod sodobnega avtobusa ob 06.30 . Vožnja mimo Celja, Maribora in Radencev do BOGOJINE. Tu je arh. Plečnik
zgradil čudovito cerkev Gospodovega vnebohoda, ki je resnično nekaj posebnega na tem območju. Naslednji postanek bo
v vasi FILOVCI, kjer si bomo ogledali lončarsko obrt mojsta Bonjeca , pa tudi sami se boste lahko preizkusili v tej obrti in
zavrteli "vreteno". Naslednji postanek bo ob BUKOVNIŠKEM JEZERU, ki slovi po izjemnih energetskih točkah in
zdravilni vodi iz Vidovega studenca. Tu si bo nabrali novih moči in energije, nato pa vožnja do vasice KOBILJE kjer bomo
spoznali vse značilnosti tega izjemno lepega kraja ob Madžarski meji. Tu se bomo okrepčali v gostišču "SMEJ" in nato
vožnja do MLINA NA MURI v vasi VERŽEJ, kjer družina Babič še danes melje žito na star način, saj mlinsko kolesje
poganja kar vodno kolo v reki Muri. Zadnji del dneva bomo preživeli v Jeruzalemu. Prvo si bomo ogledali poslikavo keramike
pri domači obrti, ki jo izvaja mojster Belec, nato pa bomo spoznali še odlično gostišče na Jeruzalemu, kjer bo odlična
večerja in seveda pokušina domačih vin v kleti. Povratek proti domu bo v večernih urah.

ŠTRKI

NOTRANJOST PLEČNIKOVE
CERKVE V BOGOJINI

CENA:
30.00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
40,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

LONČARSKA PEČ

Cena vključuje: najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, osnovno nezgodno zavarovanje,
DDV, vodenje in organizacijo.
Doplačio za vstopnine in gostinske storitveSPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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