
                                              
 

Stran 1 od 12 
 

 

ÍZLELD MEG MURAVIDÉKET! (családok) 

Ha szeretne elmélyedni Muravidék ízeiben és illatjaiban, Önnek ajánljuk az ÍZLELD MEG 

MURAVIDÉKET! 3 napos programcsomagunkat! 

A programcsomag a kíváncsi felfedezők, a családok és csoportok számára is megfelelő, 

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 

9:30 TEŠANOVCI – A Passero Vidéki Csokoládéműhely kínálatában megtalálhatóak a 

különböző érdekes ízkombinációjú táblacsokoládék, a sokféle ízesítésű pralinék és a csokoládé 

bonbonok, bonbonválogatások, csokoládéval bevont aszalt gyümölcsök, csokoládélikőr és 

még sokfajta csokoládés finomság, amik mindig új élménnyel ajándékoznak meg. Helyi, 

otthoni összetevők: gyümölcsök, fűszerek, olaj. A minőségi tej-, fehér, ét- és rubin csokoládé 

pedig ellenőrzött helyről származik. Csokoládék és pralinék degusztációja. (Passero Gazdaság, 

Tešanovci 24, 9226 Moravske Toplice, tel: +386 51 357 170) 

 

 

11: 00 FOKOVCI – A Vidov brejg Gazdaság mintapéldája annak, hogyan lehet az elgazosodott 

és benőtt területeket újra termőképessé tenni. A ház mögött található mezőt, melyet kecskék 

segítségével tisztítottak meg, fokozatosan átalakítják át gyógynövénykertté, a többi mezőn 

pedig hajdinát vetettek, ami nagyon hasznos a gyomok elleni küzdelemben. Biogazdálkodást 

folytatnak. Degusztáció: gyógynövényes pesztó, szirupok, teák. Műhelymunka keretében 

gyógynövényes só készítésére is van lehetőség. (Vidov brejg, Fokovci 77, tel.: +386 

41 797 508). (lehetőség van kulináris műhelymunkára is) 
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12:30 SELO – A Rotunda egy 13. században épült kerek templom. A templomban látható 

freskók némelyike több, mint 600 éves. A Rotunda különlegességeit a helyi turistavezető fogja 

Önöknek elmondani. (Tic Selo, Selo 60, 9270 Prosenjakovci, tel.: +386 2 538 1520) 

 

 

13:00 PROSENJAKOVCI (PÁRTOSFALVA) – Ebéd 

A Kocljevina egy öko-szociális gazdaság, aki 2015-ben kezdte el fejleszteni az ökológiai 

gazdálkodást. A gazdaságba ellátogatók megnézhetik a háziállatokat: lovakat, kecskéket, 

nyulakat, baromfikat; megismerkednek a földműveléssel, a zöldségekkel, a gyümölcsökkel, a 

gyógynövényekkel és az illatos gyógynövények; tej alapú termékek, savanyúság előállításával, 

a gyümölcsök, zöldségek és gyógynövények szárításával, valamint a természetes 

kozmetikumok előállításával. 

(KOCLJEVINA – Intézet a fogyatékkal élő emberek képzésére és alkalmazására, Prosenjakovci 

67c, 9207 Prosenjakovci – Pártosfalva, tel.: +386 59 958 651). 
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14:30 LONČAROVCI – Mocsár tanösvény 

A Lončarovci-ban található Mocsár tanösvény egy rövid fellégzés lehetőségét kínálja Goričko 

legeldugottabb részeinek felfedezése közben. A tanösvényen leírásokkal ellátott táblákon 

mutatják be a környék természeti értékeit, a Curek patakot és az extenzív vizes réteket, 

valamint Lončarovci, az egyik legkisebb Goričko-i település kulturtörténelmi jellegzetességeit 

és tematikus térképét. A fából készült 50 méter hosszú ösvény sétalehetőséget biztosít a 

mocsáros réten keresztül egészen a Curek patak széléig. A tanösvény mentén található 

fatáblák feltárják előttünk a jellemző fa- és bokorfajtákat, az útjelző tábla pedig a környék 

további érdekes célpontjainak felfedezésére irányítják az idelátogatókat. (Lončarovci Helyi 

Közösség, Lončarovci 39a, 9206 Križevci, tel: +386 51 246 040, Tomaž Koltai). 

 

 

16:00 DOMANJŠEVCI (DOMONKOSFA) – TINKA SAJTMŰHELY 

A sajtműhelyben tehén-, juh- és kecsketejből állítanak elő különböző tejtermékeket. Ezeknek 

a termékeknek a legnagyobb előnye és jellegzetessége, hogy nyers tejből készülnek, ami azt 

jelenti, hogy bennük minden természetes összetevő megőrződik. Naponta közel 700 liter 

dolgoznak fel. A sajtműhely megtekintése és a műhelyben előállított tejtermékek 

degusztációja. (Sirarstvo Tinka, Domanjševci – Domonkosfa 139, 9206 Križevci, tel.: +386 

41 486 464). 
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17:30 RATKOVCI – Celec Méhészet 

A Celec családban a méz iránti szerelmet már a harmadik generáció őrzi. 1937 óta kézzel és 

tradicionális módon alkotják meg a számos mézből készült finomságok történetét. Az általuk 

használt válogatott receptek egynéhányszáz évesek. Családi küldetésük, hogy ezeket a 

recepteket megőrizzék, nemesítsék és továbbadják a következő generáció számára, szívből 

szívnek. A látogatók megismerik a méhészetet, mint házi kézművességet, megkóstolják a 

mézeskalácsokat, valamint közreműködnek a mézes termékek díszítése műhelymunkán. 

(Celec Méhészet – Damjan Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci – Pártosfalva, tel.: +386 

41 319 862 – Damjan vagy +386 41 941-175 – Jožica). 

        

 

19:00 ŠALOVCI – Gostišče pri Rudiju, vacsora (Šalovci 168 a, 9204 Šalovci, tel.: +386 2 559 

1009). 
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Szállás 

LUCOVA – LUCOVA BIRTOK – NYARALÓ HÁZ 

A birtokon 2 db természetes alapanyagokból épült ház található: az egyik házban a fa, a vályog 

és a szalma az uralkodó alapanyagok; a másik háznál pedig az előbb említett alapanyagok 

mellett az ipari kender, mint építőanyag felhasználása került előtérbe. Elsősorban 

szállóvendégeknek ajánlott, valamint azok számára is érdekes lehet, akik érdeklődnek az 

effajta építkezés iránt vagy ilyen típusú saját ház építésén gondolkodnak. (Lucova 33, 9203 

Petrovci, tel.: +386 41 371 606). 

          

 

1. nap 
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2. NAP 

Reggeli 

9:30 KRAŠČI – Angela Vratuša Gyümölcsaszaló műhelye: Angela a látogatók számára 

elmondja a gyümölcsök aszalásának folyamatát, melyet az aszalóüzem megtekintése követ. A 

boltban megvásárolhatóak a goričko-i gyümölcsöskertek származó aszalt gyümölcsök. (Angela 

Vratuša, Krašči 37, 9261 Cankova, tel.: +386 2 540 11 15). 

    

10:30 KOROVCI – Fuks graba 

A Fuks graba erdei tanösvény egy turisztikai természettudományi tanösvény a Korovske gore 

vegyes erdőben. Nevét a rókáról kapta (németül der Fuchs). A tanösvény 2,4 km hosszú 9 db 

információs tájékoztató ponttal. A tanösvény mentén a látogatók megismerhetik a mézgás 

éger fasort, az erdőszegély fontosságát, a fenyő monokultúrát, a rókaodút, a megújított erdőt, 

a vadászati objektumokkal, a fák növekedésével és egy talajtani földmetszettel. (Korovci, 

Korovci Turisztikai Egyesület, Korovci 16, 9261 Cankova, tel.: +386 2 540 1047, +386 31 

469 923 – Danica Wolf). 

12.30 GERLINCI – KOZELINOVI Turisztikai Gazdaság 

A gazdaságra érkezést követően rétes készítésen veszünk részt. Amíg a rétes sül, 

megebédelünk, ami házi készítésű felvágott lesz. Amikor a rétes megsül, megesszük. A 

gazdaság kínálatában szerepel még bor, saját maguk által feldolgozott termékek, házi kenyér, 

tökmagolaj, ecet… (Anton in Lidija Gomboc, Gerlinci 130, 9261 Cankova, tel.: +386 2 540 1237) 

 

14:00 ROGAŠOVCI – Ficko Gyümölcsészet 
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A gyümölcsöstől a feldolgozáson keresztül egészen a degusztációs helyiségig fogjuk végig 

kísérni a gyümölcsök útját. A degusztációs helyiségben lehetőség van megkóstolni a 

gyümölcsészet termékeit (birsalma lekvárt, régi őshonos szőlőből (jurke) készült lekvárt, 

alma-, szilva-, barack-, eper- és vilmoskörte lekvárt. Ezek mind házi lekvárok, régi családi 

receptek alapján készültek és minden adalékanyagtól mentesek. 

Lehetőség van még birsalma-, naspolya- és szőlő (jurke) likőr kostólására is. 

(SADJARSTVO FICKO, Rogašovci78, 9262 Rogašovci, tel.: +386 41 792 328). 

 

15:00 NUSKOVA – A nuskovai forrás egy ásványvíz forrása (több mint 1g/l oldott ásványi 

anyagot és több, mint 1g/l természetes CO2-t tartalmaz). A forrás „befogott”, vizét a közelben 

és távolabb élő emberek mindennap használják szomjoltásra és kertöntözésre. Az 

ásványvíznek nagyon magas a vastartalma. Egészségükre! 

 

16:00 SOTINA – A sotinai hegy és kilátó 

A sotinai hegy Goričko északi részének szélén található közvetlenül az ausztriai határ mellett. 

418 méteres tengerszint feletti magasságával a Muravidék legmagasabb hegye. A kilátó 17 

méter magas, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Ausztriára, Magyarországra, Horvátországra és 

Szlovénia északkeleti részére. (Sotina 36, 9262 Rogašovci). 
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16:30 Dajč Olajütő 

A tökmagolaj készítés kezdetei egészen az 1853-as évekig nyúlnak vissza. Ebben az évben egy 

Deutsch nevezetű vállalkozó tökmagból lenanyagon keresztül kisajtolta az eredeti házi 

tökmagolaj első cseppjeit. A Dajč Olajütő 2011-ben egy új, modern technológiával felszerelt 

üzemet alakított ki, ahol napjaink a legtisztább és legtermészetesebb olaját készítik el a 

környékbeli földeken beérett tökök magjaiból.  

Olaj- és különböző ízesítésű tökmagok degusztációja (Dajč Olajütő, Sotina 16 B, 9262 

Rogašovci, tel.: +386 2 557 1600) 

 

18:00 KUZMA: Vacsora a Gaberšek Vendéglőben (Gostilna Gaberšek, Kuzma 27, 9263 Kuzma, 

tel: +386 2 55 8066). 

 

 

Szállás: LUCOVA – LUCOVA BIRTOK – NYARALÓHÁZ 
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2. nap 
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3. NAP 

Reggeli 

10:00 Szentgotthárd – városnézés 

Szentgotthárd (szlovénul Monošter, németül St. Gotthard) lakossága 8881 fő (2010). 

Magyarország nyugati szélén a Rába és a Lapincs folyók összefolyásán terül el. Közvetlenül az 

Ausztriai határ mellett található – Fürstenfeldtől 23 kilométerre keletre és a szlovéniai 

Goričkoi határtól körülbelül 10 kilométerre északra. A város Vas megyében található és a 

Szlovén Rába-vidék központjaként tartják számon. A város legfőbb nevezetessége a barokk 

templom, amelyik Magyarország harmadik legnagyobb barokk temploma és a kupolájában 

található freskók a szentgotthárdi csatát örökítik meg. A templomhoz közvetlenül kapcsolódik 

a kolostorépület is. 

 

11:30 Szakonyfalu 

Etikus porta megtekintése (tel: +36 30 425 3847, Szakonyfalu, Fő út 72.) 

 

12:30 Felsőszölnök – Magyarország (Rába-vidék): SZLOVÉN MINTAGAZDASÁG 

EBÉD és helyi termékek vásárlásának lehetősége 

A hármashatár ölelésében fekvő Szlovén Mintagazdaság szeretettel várja 45 fős éttermében. 

Gasztronómiai különlegességeket kínálunk minden szombaton és vasárnap 12:00 és 22:00. óra 

között, csoport bejelentkezése esetén pedig a hét többi napján is. Itt, a természet ölelésében, 

akár meg is pihenhetnek. Vendégeink számára két darab négyfős apartman és egy kétágyas 

szoba fürdőszobával áll rendelkezésre. 

Szauna használatának lehetősége. 

(Fő út 65. 9985 Felsőszölnök, tel: +36 30 602 3336) 
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15:00 TRDKOVA – A Hármashatárkő egy geodéziai pont Szlovénia, Ausztria és Magyarország 

határainak találkozásánál. Lehetőségük van egyszerre 3 országban lenni. A piramis alakú 

emlékműnek három oldala van, ezek közül egy oldal a határos országok felé van fordítva. 

 

17:00 ŽENAVLJE: LÉGBALLON KÉNYSZERLESZÁLLÁSÁNAK ELMLÉKMŰVE 

A község arról vált világhírűvé, hogy itt ért földet 1934. augusztus 18-án a sztratoszféra hősei, 

a belga Max Cosyns és tanítványa Nérée van der Elst léggömbje. Kényszerleszállásuk emlékére 

készült. Az esemény Európa szerte vezető hír volt, így Muravidék neve ismert lett a szélesebb 

világban is. A léggömbbel a belgiumi Hour-Havenne-ből szálltak fel reggel 6 órakor, 16.000 

méteres magasságig jutottak és 14 óra repülés után kénytelenek voltak leszállni. Az alsóbb 

légrétegekben fújó szél Ausztrián keresztül egészen Ženavlje községig fújta őket. A kör alakú 

emlékmű a léggömb formáját érzékelteti, ami egyben emlékeztet a Goričko-i tájra is. 

(Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 D, 9203 Gornji Petrovci, tel.: +386 2 556 9000) 

            

 

17:30 Indulás hazafelé 

3. nap 
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