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ETNO TÚRA a Muravidéken 

Ha szeretné átélni a Muravidék egykori életének pulzálását, az ETNO TÚRA 

programcsomagunkat javasoljuk Önnek! 

 

Háromnapos túra, mely a gyerekes családok és az idősebb generáció számára megfelelő, 

hiszen programokban gazdag, nagyobb erőfeszítésektől és hosszú utazásoktól mentes. 

Javaslatunk továbbá a programcsomag ütemterve és a mellékelt térkép, hogy a kirándulással 

eltöltött nap hossza éppen megfelelő legyen. 

 

1. NAP 

• 14.00 órától – érkezés Veržejbe 

A családok és az idősek számára a Mavrica Panziót ajánljuk szállásfoglalásra. Lehetőség van 

továbbá 4 glamping házban is szállást foglalni, melyek 10 férőhelyesek, viszont a hozzájuk 

tartozó étkező, mellékhelyiségek és fürdő a főépületben található. 

A Mavrica Panzió 26 szobával rendelkezik, melyek kettő, három és több férőhelyesek. Minden 

szobához saját fürdőszobával (WC és tusoló) rendelkezik. Némelyik szoba teakonyhával 

felszerelt, ahol lehetőség van a melegítésre és főzésre is. A házban lift is található, mely nagy 

segítség az idősebbeknek és a mozgáskorlátozottaknak, akik e nélkül nem tudnának feljutni a 

felsőbb emeletekre. (Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej, tel.: +386 51 370 377) 

 

            
 

 

 

 

 

 

• 16:00 PUŠČA – reprezentatív roma település Szlovéniában (a település megtekintése 

vacsorával és élménnyel) 
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Érkezés az óvodával szemben található Pušča-i fasorhoz, ahol a helyi roma turistavezető 

fogadja Önöket ROMA ÜDVÖZLŐVEL. Bemutatja Önöknek Pušča roma település 

történelmét, a Romák életét, majd séta a településen, mely során biztosan találkozni 

fognak a helyi énekes-zenésszel, akitől aperitifet kapnak, majd az udvarán megtekintik a 

fenőgépet és a Roma Múzeumot. Ezt követi a zenei animációval (Romano Glauso 

akusztikus előadása) kísért vacsora. 

Vacsora – roma bogrács, „pogácsa a katlanból” és roma kalács (Darko Rudaš, tel.: +386 

40 860 817). 

 További ár ellenében igénybe vehető kínálat: 

- jóslás tűzön főtt kávé mellett 

- „cipijada” (disznóbőr sütés nyitott tűzön) 

- táncos animáció 

 

2. NAP 

• A Helyi és Művészeti Kézműves Mesterségek Központjának (Ulica Iztoka Gaberca 5, 

9241 Veržej, tel: +386 51 654 778) megtekintése. 

A látogatók számára bemutatásra kerülnek a Muravidéki kézműves mesterségek, oly módon, 

hogy a napjainkban már kihaló félben lévő helyi kézművességgel foglalkozók életét és 

történelmét is megismerik a résztvevők. A cél a tradicionális tapasztalatok és tudás átadása a 

fiatalabb generáció számára. A Központ különböző műhelymunkákon való részvételt kínál, 

mint a természetes alapanyagokkal történő fonás, fazekasság, kovácsmesterségek és így 

tovább. A Kézműves Boltban lehetőség van megtekinteni és megvásárolni a csodálatos 

termékeket, melyeket természetes alapanyagokból – agyag, szalma, csuhé, vessző, fa, fém – 

készítenek a kézművesek. 
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A bemutatást fazekas műhelymunka követi, melynek keretében kipróbálhatják 

kézügyességüket a fazekaskorongon. Az elkészített fazekasterméket haza lehet vinni 

emléknek. 

• Ökomúzeum megtekintése (ugyanazon a helyszínen), amely a Muravidék kézműves 

mesterségeinek történelmi fejlődését mutatja be. A múzeumi gyűjtemény különböző 

kiállítási tárgyakkal rendelkezik. 

 

11:00 Méhek – az élet forrásai 

             

 

• Tigeli Méhészeti Múzeum – tárlatvezetés 

A Múzeum őriz egy több mint százéves méhkaptárt, ami az egyetlen Szlovéniában megőrzött 

neiser típusú kaptár (fából készült nyolcszög alakú). Egészen 1945-ig lakott volt. 

Megtalálhatóak benne 200 és 300 éves kiállítási tárgyak is, valamint fontos szerepe van a vidék 

méhészetének fejlődésében. A múzeumban megtekinthető továbbá a bemutató kaptár, a 

különböző gyógynövénykertek és mézelő növények. 

• Méz és házi mézeskalács kóstolás. A méhészeti boltban lehetőség van a különböző 

mézfajták és a mézes termékek megvásárlására. (Tigeli Méhészeti Múzeum, 

Kolodvorska ulica 33, 9241 Veržej, tel.: +386 31 761 680) 
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12.30 Ebéd 

 

 

Ebéd a Kasač Fogadóban (leves, főétel körettel, saláta, sütemény). A Kasač Fogadó a Veržejben 

tenyésztett „kasač” típusú ló után kapta a nevét. (Kasač Fogadó, Slavka Osterca 5, 9241 Veržej, 

tel.: +386 2 588 82 82). 

 

14:00 Megyünk a Mura folyóhoz! 

 

 

• Babičev Malom a Mura folyón: a vízi meghajtású malom több százéves tradíciókkal 

még mindig működik. A malomkerekek a vízen vannak, a malom pedig a szárazföldön. 

Lehetőség van többféle liszt megvásárlására. (Babičev Malom, Mlinska cesta 25, 9241 

Veržej, tel.: +386 41 694 087; nyitva: hétfő-péntek 8-16, szombat 8-13) 

 

A Veržej-i nevezetességek megtekintése után visszatérünk a Center DUO-ba, ahol magunkhoz 

vesszük a fazekas kemencében kisütött agyag termékeinket. 

 

 

 

15:00 VUČJA VAS – PALDAUF GAZDASÁG 
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A Paldauf Gazdaság 2011-ben a legjobb gazdaság volt a Muravidéken. 2019-ben pedig Igor 

Paldauf szlovén állami kitüntetést kapott, mint a leginnovatívabb fiatal szlovén gazda. 

Az öko gazdaság (állatok) és a termelés megtekintése: maghántoló és magtisztító gép, 

kőmalom, ahol a búza és a többi gabonát megőrölik. 

Olaj, csokoládé, különböző levek degusztációja. (Kmetija Paldauf, Vučja vas 37, 9242 Križevci 

pri Ljutomeru, tel.: +386 51 680 711) 

 

         

 

16:00 KRIŽEVCI – KOROŠA GAZDASÁG 

A gazdaság bemutatása: stájer tyúkok, krškopoljei sertések, juhok. Régi gyümölcsfajták 

ültetvénye – bobovec, mušajnčike… Száraz húsáru termékek degusztációja: prleška tünka, 

szalámi, szalonna… (Kmetija Koroša, Križevci pri Ljutomeru 50, 9242 Križevci pri Ljutomeru, 

tel.: +386 41 354 874). 

 

17:30 LJUTOMER – ŽUMAN FAZEKASMŰHELY 

A fazekasműhelyhez szorosan kapcsolódik a konyha is, ezért a megérkezés után egy helyiségbe 

vezet az út, ahol a prleški gibanica (egyfajta rétes) összeállításában fognak részt venni. Az idő 

alatt, amíg a gibanica sül, megtekintik a fazekasműhelyt és a muzeális termékeket, amiket a 

család már több, mint 140 éve készít és mind a mai napig megőrizték. Tradicionális formájú 

termékeket készítenek (tepsik, kancsók, kuglóf sütők, tálak stb. (Saša Žuman, Ormoška cesta 

27, 9240 Ljutomer, tel.: +386 41 515 979) 
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Vacsora a Mavrica Panzióban. 

 

3. NAP 

9: 30 reggeli után indulás Jeruzalem felé 

 

10:00 JERUZALEM – FÁJDALMAS SZŰZANYA TEMPLOM 

Szőlős hegyek között vezet az út a Jeruzalem-i Fájdalmas Szűzanya Templomig, ami többet rejt 

magában, mint azt valaha is gondoltuk volna. A vidék a Fájdalmas Szűzanya kép után kapta a 

nevét, melyet a keresztesek hoztak a szent országból, mint ajándékot a szerencsés 

visszatérésért. A kép a főoltáron található. A templom mellett borkereskedés és ajándékbolt 

található. 

 

            

 

11:00 ORMOŽ – LAGÚNÁK 

Következik az Ormož-i Lagúnák megtekintése, ami kiemelten védett természeti terület. A 

számos madár mellett a rezervátumban láthatóak vízi bivalyok is, akik szabadon élnek és az 

árokpartokon, lankákon legelnek. Ez az ornitológusok, a természet imádok, túrázók, 
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kerékpárosok paradicsoma. Mintapéldája annak, hogyan lettek az egykori ipari területek 

menedékhelye számos állatnak. (Ana Vaupotič, tel.: +386 51 395 514). 

 

 

 

12:00 OSLUŠEVCI – STANICA MÚZEUM 

 

A helyszínen megtekintik a vasúti múzeumot, ami egy régi vasúti vagonban került kialakításra. 

A több, mint 100 éves vasútállomáson bemutatják Önöknek a különböző vasúti maketteket és 

a régi lokomotívot is. (Društvo prleški železničar, Osluševci 48, 2273 Podgorci, tel.: +386 

41 526 517) 

 

13:00 CVETKOVCI – Ozmec Vendéglő (ebéd: leves, főétel körettel, saláta, sütemény). 

(Ozmec Vendéglő, Cvetkovci 9e, 2273 Podgorci, tel: +3862 713 00 55). 

 

15.00 Indulás hazafelé… 
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