OKUSI PREKMURJE! (družine)
Če želite ponotranjiti okuse in vonjave Prekmurja, vam predlagamo 3- dnevni izlet, ki smo
ga poimenovali OKUSI PREKMURJE!
Primeren je za radovedne raziskovalce, tako za družine kot skupine, brez večjih naporov ali
dolge vožnje.
Da ne bo dan prekratek ali predolg, vam priporočamo še časovnico in prilagamo zemljevid.

DAN 1
9:30 TEŠANOVCI - Podeželska čokoladnica Passero ponuja čokoladne tablice v zanimivih
kombinacijah okusov, bogat izbor pralinejev in čokoladnih bonbonov, priložnostne
bomboniere, suho sadje v čokoladi, čokoladni liker in ostale čokoladne dobrote, ki vselej
prinašajo nova doživetja. Domače sestavine: sadje, začimbe in olja obliva vrhunska mlečna,
bela, temna ali rubin čokolada s kontroliranim poreklom. Degustacija čokolade in pralinejev.
(Posestvo Passero, Tešanovci 24, 9226 Moravske Toplice, tel.: 051 357 170).

11:00 FOKOVCI – Posestvo Vidov brejg je vzorčen primer, kako se lahko zaraščene površine
uredijo v obdelovalno površino. S pomočjo koz očiščeno njivo za hišo postopoma spreminjajo
v zeliščni vrt, na drugih njivah pa so posadili ajdo, ki je zelo učinkovita pri obvladovanju
plevela. Kmetujejo sonaravno. Degustacija: zeliščni pesto, sirupi, čaji. Delavnica izdelava
zeliščne soli. (Vidov brejg, Fokovci 77, tel.: 041 797 508). (možna tudi kulinarična delavnica).
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12:30 SELO – Rotunda je okrogla cerkev, ki je bila zgrajena v 13. stoletju. Nekatere freske so
stare več kot 600 let. Posebnosti Rotunde vam bo predstavil lokalni turistični vodnik. (Tic Selo,
Selo 60 , 9270 Prosenjakovci, tel.: 02 5381520).

13:00 PROSENJAKOVCI - Kosilo
Kocljevina je eko–socialna kmetija, ki je ekološko kmetijstvo pričelo razvijati v letu 2015.
Obiskovalci si ogledajo domače živali: konje, koze, zajce, kokoši; se seznanijo s pridelavo
poljščin, zelenjava, sadja, zelišča in dišavnic; predelavo mlevskih izdelkov, vložnin, sušenja
sadja, zelenjave in zelišč, izdelavo naravne kozmetike).
(KOCLJEVINA – zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, Prosenjakovci 67c,
9207 Prosenjakovci, tel.: 0599 586 51).
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14:30 LONČAROVCI – Pot po močvari
Pot po močvari v Lončarovcih ponuja možnost kratkega oddiha med odkrivanjem najbolj
skritih kotičkov Goričkega. Na poti sta na interpretativnih tablah predstavljeni okoliški naravni
vrednoti, potok Curek in mokrotni ekstenzivni travniki, kulturnozgodovinske značilnosti in
tematski zemljevid naselja Lončarovci, ene od najmanjših vasi na Goričkem. Lesena pot
omogoča sprehod po 50 metrih močvirnega travnika in vodi do podesta pri potoku Curek.
Lesene tablice ob poti razkrivajo značilne drevesne in grmovne vrste, kažipot zanimivih
lokalnih destinacij pa obiskovalce vabi k nadaljnjemu raziskovanju okoliških krajev. (Krajevna
skupnost Lončarovci, Lončarovci 39a, 9206 Križevci, tel: 051 246 040, Tomaž Koltai).

16:00 DOMANJŠEVCI - SIRARSTVO TINKA
V sirarni pripravljajo mlečne izdelke iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka. Največja prednost
in posebnost njihovih izdelkov je, da so narejeni iz surovega mleka, kar pomeni, da so v njih
ohranjene vse naravne sestavine. Dnevno predelajo tudi do 700 litrov mleka. Ogled sirarne in
degustacija njihovih izdelkov. (Sirarstvo Tinka, Domanjševci 139, 9206 Križevci, tel.: 041 486
464).

17:30 RATKOVCI – Medičarstvo Celec
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Svojo ljubezen do medenih izdelkov v družini Celec ohranjajo že v tretji generaciji. Že od leta
1937 ročno in na tradicionalen način ustvarjajo zgodbe izvrstnih medenih dobrot. Recepture,
ki jih uporabljajo so izbrane in stare nekaj stoletij. Njihovo družinsko poslanstvo je, da jih
skrbno varujejo, plemenitijo in prenašajo iz roda v rod, iz srca v srce. Obiskovalci spoznajo
domačo obrt medičarstvo, poskusijo medenjake, sodelujejo na delavnici okraševanja
medenih živilskih izdelkov. (Medičarstvo Celec - Damjan Celec s. p., Ratkovci 8, 9207
Prosenjakovci, tel.: 041-319-862- Damjan ali 041-941-175-Jožica).

19:00 ŠALOVCI - Gostišče pri Rudiju, večerja (Šalovci 168 a, 9204 Šalovci, tel.: 02 5591009).

Nočitev
LUCOVA - POSESTVO LUCOVA - POČITNIŠKA HIŠA
Na posestvu sta 2 hiši, grajeni iz naravnih materialov: v prvi prevladuje uporaba lesa, ilovice in
slame; druga hiša bo poleg prej omenjenih surovin imela poudarek na uporabi industrijske
konoplje za gradnjo. Namenjeni sta gostom za nastanitev ter vsem, ki jih zanima tak način
gradnje oziroma razmišljajo o podobni hiši za lastne potrebe. Lucova 33, 9203 Petrovci, tel.:
041 371 606).

Stran 4 od 12

1. dan

Stran 5 od 12

DAN 2
Zajtrk
9:30 KRAŠČI - Sušilnica sadja Angela Vratuša: Angela razloži obiskovalcem, kako poteka
postopek sušenja sadja in sledi ogled sušilnice sadja. V trgovini je možen nakup sušenega sadja
iz goričkih sadovnjakov. (Angela Vratuša, Krašči 37, 9261 Cankova, tel.: 02 540 11 15).

10:30 KOROVCI - Fuks graba
Gozdna učna pot Fuks graba je turistična naravoslovna učna pot v mešanem gozdu Korovske
gore. Ime je dobila po lisicah (nemško der Fuchs). Pot je dolga 2,4 km, opremljena pa je z
devetimi vsebinskimi učnimi točkami. V njej se lahko seznanite s sestojem črne jelše,
pomenom gozdnega roba, smrekovo monokulturo, lisičjim domom, obnovo gozda, lovskimi
objekti, rastjo drevesa in pedološkim prerezom tal. (Korovci, Turistično društvo
Korovci, Korovci 16, 9261 Cankova, tel.: 02 540 1047, 031 469 923 - Danica Wolf).
12.30 GERLINCI - Turistična kmetija KOZELINOVI
Po prihodu na kmetijo bomo sodelovali pri pripravi retaša (zavitek). Ko se bo retaš pekel, bomo
imeli kosilo v obliki domačega narezka. Ko bo retaš pečen, ga pojemo kot sladico. Kmetija
ponuja tudi vino, lastne pridelave, domači kruh, bučno olje, kis… (Anton in Lidija Gomboc,
Gerlinci 130, 9261 Cankova, tel.: 02 540 12 37).
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14:00 ROGAŠOVCI - Sadjarstvo Ficko
Popeljejo vas od sadovnjaka skozi predelavo do degustacijskega prostora, kjer lahko vse
njihove izdelke tudi poizkusite (marmelado iz kutine, iz stare sorte grozdja (jurke), jabolk, sliv,
breskev, jagod ter hruške viljamovke. To so domače marmelade, narejene po starih receptih
brez vsakih dodatkov ali konzervansov.
Degustirate lahko likerje iz kutine, nešplje in grozdja (jurke).
(SADJARSTVO FICKO, Rogašovci 78, 9262 Rogašovci, tel.: 41 792 328).

15:00 NUSKOVA - Slatinski vrelec je izvir mineralne vode (vsebuje nad 1g/l raztopljenih
mineralnih snovi ali nad 1g/l prostega plina CO2). Vrelec je kaptiran, ljudje iz bližnje in daljne
okolice vodo iz vrelca vsakodnevno uporabljajo, tako da jo pijejo in z njo zalivajo vrtnine. Voda
vsebuje veliko železa. Na zdravje!

16:00 SOTINA – Sotinski breg z razglednim stolpom
Sotinski breg je hrib na skrajnem severnem delu Goričkega, ob meji z Avstrijo. S 418 metri
nadmorske višine je najvišji vrh Prekmurja. Stolp je visok 17 m in ponuja prekrasen razgled na
Avstrijo, Madžarsko Hrvaško in SV Slovenijo. (Sotina 36, 9262 Rogašovci).
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16:30 Oljarna Dajč
Začetki pridelave bučnega olja segajo v leto 1853. Tega leta je podjetnik Deutsch iz bučnega
semena skozi laneno krpo iztisnil prve kaplje pravega domačega bučnega olja. Od leta 2011 se
podjetje lahko pohvalijo z novo sodobno opremljeno oljarno, v kateri vam danes lahko
ponudijo najbolj čisto in naravno olje iz bučnih semen, ki so dozorela na bližnjih poljih.
Degustacija olja in različnih vrst bučnih semen. (Oljarna Dajč, Sotina 16 B, 9262 Rogašovci,
tel.: 02 5571600).

18:00 KUZMA: Večerja v Gostilni Gaberšek. (Gostilna Gaberšek, Kuzma 27, 9263 Kuzma, tel.:
02 555 80 66).

Nočitev: LUCOVA - POSESTVO LUCOVA - POČITNIŠKA HIŠA
Stran 8 od 12

2. dan

Stran 9 od 12

DAN 3
Zajtrk
10.00 Monošter - ogled mesta
Monošter (madžarsko Szentgotthárd, nemško St. Gotthard) je mesto z 8881 prebivalci (2010)
ob sotočju rek Rabe in Lapinč na skrajnem zahodu Madžarske. Leži tik ob meji z Avstrijo - 23
kilometrov vzhodno od Fürstenfelda in okrog 10 km severno od meje s Slovenijo na Goričkem.
Mesto leži v Železni županiji in velja za središče Slovenskega Porabja. Glavna znamenitost je
baročna cerkev, ki je tretja največja na Madžarskem in ima poslikano kupolo z elementi
monoštrške bitke ter zraven pripadajoči samostan.

11:30 Sakalovci
Ogled Etične hiše (tel:00-36/30-425-3847, Szakonyfaluban a Fő út 72. sz. alatt.)

12.30 Gornji Senik-Madžarska (Porabje): SLOVENSKA VZORČNA KMETIJA
KOSILO in možen nakup lokalnih izdelkov
Slovenska kmetija ob tromeji vas vabi v restavracijo, v kateri je prostora za 45 oseb. Kulinarične
dobrote vam ponujajo ob sobotah in nedeljah, med 12.00 in 22.00 uro. V primeru predhodne
rezervacije sprejemajo skupine tudi med tednom. Za prenočitev gostov imajo na kmetiji na
voljo dva apartmaja za štiri osebe in eno dvoposteljno sobo s kopalnico.
Možno razvajanje v savni.
(Glavna ulica 65, 9985 Gornji Senik, tel.: 0036 30 217 5455).
15:00 TRDKOVA – Tromejnik je geodetska točka na tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske.
Ponujamo vam, da hkrati stojite v 3 državah. Piramidasti spomenik ima tri strani, vsaka od teh
pa je obrnjena proti eni od treh mejnih držav.

17:00 ŽENAVLJE: OBELEŽJE PRISTANKA STRATOSFERSKEGA BALONA
Vas je najbolj znana po dogodku iz leta 1934, ko je zasilno pristal stratosferski balon z
belgijskima raziskovalcema Maxom Cosynsom in Nerem van der Elstom. O dogodku so na
veliko poročali mediji širom Evrope, tako da so ponesli ime Prekmurja v širni svet. Vzletela sta
zjutraj ob 6. uri z letališča Hour-Havenne v Belgiji in dosegla višino 16.000 metrov in po 14 urah
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letenja pristala. Neugoden veter v nižjih plasteh ju je odnesel čez Avstrijo proti vasici Ženavlje.
Obeležje v obliki krogle ponazarja balon, ki sovpada v samo pokrajino Goričkega. (Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 D, 9203 Gornji Petrovci, tel.: 02 556 90 00).

17:30 Povratek proti domu

3. dan
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