POTEP OB MEJI (družine, skupine otrok)
1 - dnevni izlet, ki smo ga poimenovali POTEP OB MEJI, je primeren za vse, priporočamo pa
ga za družine in skupine otrok, saj je poučen in dinamičen, a brez večjih naporov ali dolge
vožnje. Da ne bo dan prekratek ali predolg, vam priporočamo še časovnico in prilagamo
zemljevid.

9:30 KRAŠČI - Sušilnica sadja Angela Vratuša: Angela razloži obiskovalcem, kako poteka
postopek sušenja sadja in sledi ogled sušilnice sadja. V trgovini je v sezoni možen nakup
svežega sadja, sicer pa sušenega in liofiliziranega 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. (Turistično društvo Korovci, Korovci 16,
9261 Cankova Tel.: 02 540 1047, M: 031 469 923 - Danica Wolf).
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12.30 GERLINCI - Turistična kmetija KOZELINOVI
Po prihodu na kmetijo boste sodelovali pri pripravi retaša (zavitek). Ko se bo retaš pekel, boste
imeli kosilo v obliki domačega narezka. Ko bo retaš pečen, ga pojeste kot sladico. Degustacija
vina. Kmetija ponuja tudi vino lastne pridelave, domači kruh sokove, kis bučno olje... (Anton
in Lidija Gomboc, Gerlinci 130, 9261 Cankova, tel.: 02 540 12 37).

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!
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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).

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

Nato potovanje proti domu…
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