Za vas smo pripravili nepozaben prekmurski oddih v idilični Panonski vasi, kjer boste lahko
ob kulinaričnih doživetjih, razvajanju v termalnih vodah sosednjih term in raziskovanju
okoliških znamenitostih doživeli dragoceno izkušnjo.
V dopoldanskem času (okrog 11 ure) prispemo na čudovite prekmurske ravnice, v vas Tešanovci,
ki se nahaja le 2 kilometra od Moravskih Toplic. Po prijetni vožnji se bomo nastanili v
turističnem naselju Panonska vas, kjer bomo začutili toplino Prekmurja ter srčnost in
gostoljubnost na vsakem koraku. Naselje sestavlja deset, po prekmurskem izročilu zasnovanih
hišk, kritih s trstiko, grajenih iz opeke, ter ometi iz gline s pogledom na prostrana prekmurska
polja kar vas bo navdalo z občutkom edinstvenosti in harmonije ter napolnilo z energijo za
ustvarjanje prijetnih spominov.
Po udobni namestitvi bomo brbončice razveselili s tradicionalnim prekmurskih kosilom –
bogračom v našem novem kozolcu ob ribniku, ki se nahaja zraven hišk. Ob kratki predstaviti
Panonske vasi bomo spoznali običaje, naše pridne ženske pa vas bodo pogostile z domačimi
keksi, sokom ali marmelado po receptu prekmurskih babic.
Okrepčani ter polni energije smo pripravljeni za ustvarjanje prijetnih spominov. Najprej se
bomo napotili v 13. stoletje, v vas Selo na ogled Cerkev Sv. Nikolaja, ki je edinstvena opečna
romanska rotunda v Sloveniji ter spoznali zgodovinsko plat naših krajev.
Prekmurje je znano po svojih odličnih rokodelcih, ki še ohranjajo nekatere nekoč precej bolj
razširjene obrti. Najbolj znani so vsekakor lončarji. Svojo raziskovalno ter umetniško žilico bomo
poglobili v Lončarski vasi v Filovcih, kjer se nahaja muzej na prostem. Ustanovljen je bil leta
2005, z namenom prenosa tradicionalnega sporočila na obiskovalce. Slovensko etnološko
društvo je listino podelilo za izvirno predstavitev in ohranjanje kulturne dediščine in lončarske
obrti v Prekmurju. Ko si bomo dodobra ogledali muzej in podoživeli značilnosti panonske
krajine in kulture si bomo lahko pod krošnjami dreves ali slamnate strehe sami pobarvali že
izdelan keramični produkt (lončarska delavnica). Čudovit spominek iz uvoda v Prekmursko
pravljico!
Ste pripravljeni obrniti nov list in se podati v višave od vsakodnevnih izzivov? Pustite se zapeljati
čudoviti naravi in spočiti oči s pogledom na 4 različne države. Čaka vas nepozabno doživetje,
saj je Vinarium najvišji razgledni stolp v Sloveniji, ki se nahaja v Lendavskih goricah in je od
Panonske vasi oddaljen približno 25 kilometrov. Odprli so ga 2. septembra 2015 in na leto
pričakujejo od 30.000 do 50.000 obiskovalcev. Ti kraji so tudi poznani po odlični vinski kapljici.
Na zdravje! Prvi dan našega druženja bomo končali s kapljico dobrega vina ter okusne večerje.

Po krepčilnem spancu si bomo privoščili zajtrk v kozolcu v Panonski vasi. Čaka nas sprostitveno
in doživeto dopoldne, kjer se bomo nadihali svežega zraka in obiskali neokrnjeno Goričko. Po
poti bomo lahko opazovali tipične goričke vasi in poglobili znanje o Prekmurju. Pot nas bo vodila
do Grada na Goričkem, ki je od Tešanovec oddaljeno 25 kilometrov.
Spoznali boste veličastni, najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem in bi naj imel 365 sob.
V gradu so ogromne kleti in ječe. Omenja se ga že leta 1208, ko je tu stoloval grof. Okoli gradu
se razteza park, zgrajen v angleškem stilu. V njem najdemo stare tulipanovce, ki so med
najstarejšimi v Sloveniji. Del prostorov je odprt za javnost. Na voljo je poročna dvorana, urejene
so lončarska, kovaška in kolarska delavnice ter nekaj etnoloških zbirk. V gradu je manjša
prodajalna spominkov.
Po ogledu gradu se bomo podali na nepozabno potovanje v globino goričkega vulkana, skozi
zgodovino Zemlje in po geoloških značilnostih. Obiskali bomo doživljajski park Vulkanija, kjer
boste izbruh vulkana lahko doživeli tudi vi. Sprehodili se bomo skozi rove in poti, kjer bomo
uživali ob odkrivanju novih dogodivščin.
Po vznemirljivem ogledu se bomo okrepčali s kosilom ter se podali nazaj proti Panonski vasi.
V popoldanskem času bomo izkusili Prekmursko sladkosnedo rekreacijo – sprehodili se bomo
do bližnje čokoladnice Passero, kjer ponujajo številne zbirke pralinejev ter druge okusne
domače dobrote: v čokolado oblečena gibanica, bezgovo presenečenje, buče, vino iz njihovega
vinotoča. Ugotavljali bomo, da njihov slogan »misli čokoladno, okusi lokalno« še kako drži.
Ljubitelji plavanja pa se boste lahko osvežili s popoldanskim kopanjem v termah (doplačilo).
Dan bomo zaključili z okusno večerjo v kozolcu, kjer boste med drugim okusili tudi prekmurske
dodole. Ostale dobrote naj ostanejo skrivnost, pustite se presenetiti!

Zadnji dan našega druženja se bomo po obilnem zajtrku napolnili z energijo v objemu starih
dreves na Bukovniškem jezeru. V neposredni bližini jezera se nahaja kapelica Sv. Vida, zraven
pa žubori istoimenski izvir z vodo, ki ima energijsko moč ter številne zdravilne učinke. Tam je
26 energetskih točk, ki so blagodejnega učinka in vplivajo na obnovo vitalnih energij.
Bukovniško jezero z okolico je izredno prepoznavna turistična točka, ki poleg ribolova nudi
možnosti za počitek, sprehode, kampiranje, piknik in športne aktivnosti. Za ljubitelje adrenalina
bo dodatni srčni utrip pospešil pustolovski park (doplačilo).
V harmoničnem in spokojnem stanju se bomo odpravili cvetju nasproti. V Ochean Orhids v
Dobrovniku se nahaja čudovit nasad orhidej. Na leto vzgojijo 2 milijona orhidej. Na voljo je ogled
v njihovem tropskem vrtu in nakup orhidej. Naj vas cvetje spremlja na poti domov in skozi vso
življenje! Preživite ga z nami!
Preden si zares pomahamo v slovo se bomo ustavili še v Renkovcih na Luštovi domačiji, kjer
bomo videli 100 različnih sort paradižnikov v njihovem rastlinjaku ter se seznanili s skrivnostmi
tega sočnega sadeža. Sveže. Sočno. Slovensko.

Ponudba
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Aktivnost

1.

2x nočitev
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kosilo v kozolcu,
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/

DAN
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Opombe

predstavitev Panonske vasi

Lončarska delavnica v

4 eur (nad 15 oseb)

Filovcih

10 eur

Vinarium

5 eur
(nad 15 oseb)

2. DAN

*Ogled muzeja
*Ogled + ustvarjanje

Otroci do 6. leta
brezplačno

večerja v kozolcu

12 eur

/

Zajtrk v kozolcu

6 eur

/

Grad na Goričkem
(ogled gradu + Vulkanija)

12 eur – odrasli

8 eur - otroci

Otroci
do 5. Leta
brezplačno

10 eur –
upokojenci
Kosilo

12 eur

/

Terme

(doplačilo odvisno od

Moravske

(kopanje)

tipa vstopnice)

Toplice ali
Lendava

3. DAN

Večerja v kozolcu

12 eur

Zajtrk v kozolcu

6 eur

Bukovniško jezero –

16 eur – odrasli

8 eur – otroci

Pustolovski park

13 eur odrasli (nad 25

do 7. leta

oseb)

6 eur – otroci
do 7. leta (nad 25
oseb)

SKUPAJ:

Ochean Orchids

5 eur / osebo

Kosilo

12 eur

Luštna domačija

7 eur skupina
154 EUR / osebo

Z vodenjem

SKUPAJ:
(Panonska
vas)

91 EUR / osebo

