ETNO TRIP po Pomurju
Če želite doživeti utrip življenja v Pomurju, kot je bilo nekoč, vam predlagamo ETNO TRIP!
3- dnevni izlet je primeren za družine z otroci in starejše, saj je pester, brez večjih naporov ali
dolge vožnje.
Da ne bodo dnevi prekratki ali predolgi, vam priporočamo še časovnico in prilagamo
zemljevid.
DAN 1
● Od 14.00 naprej - prihod v Veržej
Za družine in starejše priporočamo nastanitev v Penzionu Mavrica. Imajo pa tudi 4
glamping hišice – v vsaki je 10 ležišč, vendar so jedilnica, sanitarije in kopalnice v glavni
stavbi.
Penzion Mavrica razpolaga s 26 sobami z dvema, tremi in več ležišči. To je pomembno zlasti za
družine z otroki! Vsaka soba ima lastne sanitarije (WC in tuš kabino). Nekaj sob je opremljenih
tudi s priročno čajno kuhinjo, kjer je mogoče pogreti ali skuhati potrebno hrano ali napitke za
otroke. Hiša je opremljena z dvigalom, kar je nadvse dobrodošlo za starejše in invalide, ki sicer
ne bi imeli dostopa do višjih nadstropij.
Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej, tel.: 051 370
377).

● 16:00 - PUŠČA - reprezentativno romsko naselje v Sloveniji (ogled z večerjo in
doživetjem)

Stran 1 od 7

Prihod v drevored Pušča, nasproti vrtca, kjer vas bo sprejel romski lokalni turistični vodnik
z ROMSKO DOBRODOŠLICO. Predstavil vam bo zgodovino romske vasi Pušča, sprehodili se
boste po vasi, kjer boste naključno srečali vaškega glasbenika-muzikanta, dobili aperitiv, si
ogledali brusilni stroj na njegovem dvorišču in še romski muzej. Po ogledu bo sledila
večerja z glasbeno animacijo (Romano Glauso v akustični izvedbi): večerja - romski bograč,
kotlova pogača in romska potica. (Darko Rudaš, tel.: 040 860 817).
Dodatna ponudba proti plačilu:
vedeževanje ob kavi na ognju
cipijada (peka svinjskih kož na odprtem ognju
plesna animacija
DAN 2
● Ogled centra Domače in umetnostne obrti (Ulica Iztoka Gaberca 5, 9241 Veržej, tel.:
051 654 778).
Obiskovalcem se predstavijo domače obrti Pomurja, tako da udeleženci spoznajo tudi
zgodovino in ozadje življenja ljudi s temi poklici, ki so danes v izumiranju. Gre za prenos
tradicionalnih izkušenj in znanj na mlajše generacije. Center ponuja različne delavnice v
pletenju iz naravnih materialov, za lončarskim vretenom, ob kovaškem mehu in še kaj.
Rokodelska trgovina nudi ogled in nakup čudovitih izdelkov, ki jih iz naravnih materialov: gline,
slame, ličja, vrbja, lesa, kovine in drugih, izdelujejo in oblikujejo rokodelci tega področja.

Po predstavitvi sledi lončarska delavnica, kjer se boste preizkusili na lončarskem vretenu.
Lončarski predmet, ki ga izdelate, si boste lahko vzeli s sabo kot spominek.
● Ogled Ekomuzeja (na isti lokaciji), ki prikazuje zgodovinski razvoj rokodelskih obrti
Pomurja. Muzejska zbirka razpolaga z različnimi rokodelskimi eksponati.

11:00 Čebele – vir življenja
Stran 2 od 7

● Čebelarski muzej Tigeli – vodeni ogled
Muzej hrani čebelnjak, ki je star več kot sto let in je edini sistem neiser (osem kotni iz lesa),
ohranjen v Sloveniji. Vse do leta 1945 je bil naseljen. V njem so eksponati stari tudi od 200 do
300 let. Zelo je pomemben za razvoj čebelarstva na tem območju. Tu so še na ogled učni
čebelnjak, zeliščni vrtovi, medovite rastline.
● Pokušnja medu in domačih medenjakov. V čebelarski trgovini pa je možen nakup
različnih vrst medu in medenih izdelkov. (Čebelarski muzej Tigeli, Kolodvorska ulica 33,
9241 Veržej, tel.: 031 761 680).
12.30 Kosilo

Za lačna usta bodo poskrbeli v Gostilni Kasač (juha, glavna jed s prilogo, solata, sladica).
Gostilna Kasač je poimenovana po kasaču, plemenitem konju, ki jih vzrejajo v Veržeju.
(Gostilna Kasač, Slavka Osterca 5, 9241 Veržej, tel.: 02 588 82 82).

14:00 Gremo k Muri!
Stran 3 od 7

● Babičev mlin na reki Muri: Mlin na vodni pogon z večstoletno tradicijo še vedno
obratuje. Mlinski kolesi sta na vodi, zgradba mlina pa na kopnem. Možen nakup več
vrst moke. (Babičev mlin, Mlinska cesta 25, 9241 Veržej, tel.: 041 694 087; odprt: ponpet 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00)
Po vseh ogledih v Veržeju se vrnemo spet v Center DUO, kjer vzamemo svoj glinasti izdelek, ki
je bil pečen v lončarski peči.

15:00 VUČJA VAS - KMETIJA PALDAUF
2011 je bila Kmetija Paldauf naj kmetija v Pomurju. 2019 pa je Igor Paldauf dobil priznanje za
inovativnega mladega kmeta Slovenije. Ogledate si eko kmetijo (živali), proizvodnjo: luščilnica
in čistilnica zrnja; mlin na kamen, kjer se melje pšenica in druge žitarice. Degustacija olja,
čokolade, sokov. (Kmetija Paldauf, Vučja vas 37, 9242 Križevci pri Ljutomeru, tel.: 051 680
711).

16:00 KRIŽEVCI - KOROŠA
Predstavitev kmetije: kokoši štajerke, krškopoljski prašič, ovce. Nasad starih sort sadja bobovec, mušajnčike… Degustacija suhomesnatih izdelkov: prleška tünka, salame, slanina...
(Kmetija Koroša, Križevci pri Ljutomeru 50, 9242 Križevci pri Ljutomeru, tel.: 041 354 874).
17:30 LJUTOMER - LONČARSTVO ŽUMAN – priprava prleške gibanice
Stran 4 od 7

Lončarstvo je povezano s kuhinjo, zato boste takoj po prihodu šli v prostor, kjer boste
sodelovali pri pripravi prleške gibanice. Medtem, ko se bo gibanica pekla, si boste ogledali
lončarsko delavnico in muzejske izdelke, ki jih v družini izdelujejo že več kot 140 let in so se
ohranili do danes. Izdelujejo izdelke tradicionalnih oblik (pekači, vrči, potičnice, sklede, itd.
(Saša Žuman, Ormoška cesta 27, 9240 Ljutomer, tel.: 041 515 979).

Večerja v penzionu Mavrica.

DAN 3
9:30 po zajtrku odhod proti Jeruzalemu

10:00 JERUZALEM - CERKEV ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
Med vinskimi griči vas pot vodi do cerkve Žalostne Matere božje na Jeruzalemu, ki skriva več,
kot smo si kdaj koli lahko predstavljali. Kraj je dobil ime po sliki Žalostne Matere božje, ki so jo
križarji prinesli iz svete dežele, kot zahvalo za srečno vrnitev. Slika je na glavnem oltarju. Poleg
cerkve sta vinoteka in trgovina s spominki.
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11:00 ORMOŽ - LAGUNE
Sledi ogled Ormoških lagun, ki so izjemno območje zavarovane narave. Poleg številnih ptic so
v rezervatu tudi vodni bivoli, ki živijo prosto in se pasejo po brežinah. Tu je raj za ornitologe,
ljubitelje narave in miru, pohodnike, kolesarje. Vzorčen primer, kako so bivši industrijski bazeni
postali zatočišče mnogim živalim. (Ana Vaupotič, tel.: 051 395 514).

12:00 OSLUŠEVCI - MUZEJ STANICA

Ogledali si boste železničarski muzej, urejen v starem vagonu. Na več kot 100 let stari
železniški postaji vam bodo predstavili tudi železničarske makete in staro lokomotivo.
(Društvo prleški železničar, Osluševci 48, 2273 Podgorci, tel.:41 526 517).

13:00 CVETKOVCI - Gostilna Ozmec (kosilo: juha, glavna jed s prilogo, solata, sladica). (Gostilna
Ozmec, Cvetkovci 9e, 2273 Podgorci, tel.: 02 713 00 55).

15.00 Vožnja proti domu…
Stran 6 od 7
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