
                                              
 

Stran 1 od 5 
 

 

CSAVARGÁS A HATÁR MENTÉN (családok, gyerekcsoportok) 

1 napos kirándulás, mely mindenki számára megfelelő és a CSAVARGÁS A HATÁR MENTÉN 

nevet kapta. Családok és gyerekcsoportok számára javasoljuk, hiszen tanulságos és dinamikus, 

de nagyobb erőfeszítésektől és hosszú utazásoktól mentes. 

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

eltöltött nap hossza éppen megfelelő legyen. 

 

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). 



                                              
 

Stran 2 od 5 
 

 

 

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 

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). 



                                              
 

Stran 3 od 5 
 

 

 

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). 

 

 



                                              
 

Stran 4 od 5 
 

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). 

 

 

 

Majd indulás haza… 
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