PREDLOGI ZA IZLETE

MLIN NA VETER STARA GORA
Leta 1996 postavljena mlin na veter na Stari Gori, je kopija Bečevega mlina iz Kokolajnščaka z vsemi prvinskimi
elementi. Mlin je še leta 1957 mlel zrnje na Kokolajnščaku pri Bečevih. Ponovno postavljen mlin je spomenik
preproste vaške kulturne dediščine na našem koncu Slovenije. Ta mlin danes spet melje moko, seveda le v
turistične namene. Mlinsko napravo z mlinskima kamnoma poganja vetrnica, ki je pritrjena na gibljivi pogonski
del mlina, saj se mora vedno usmerjati v smeri pihanja vetra.

ODDALJENOST:
Bioterme – Stara Gora: 6,5 km (avto ca. 10 Min.); 4,8 km (peš ca. 1 uro)

ODPIRALNI ČAS TIC STARA GORA:
April – november: 8:00 – 16:00 ure
December – marec: po predhodni najavi
CENIK: (vključuje 2 urno vodenje; mlin na veter, etnološki muzej in baročna cerkev Sv. Duha)
Odrasli: 3,50 Eur
Otroci, šoloobvezni otroci, študenti: 2,00 Eur

KONTAKT:
TIC Stara Gora
Stara Gora 14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
T: 02 568 16 04
E-mail: info@td-svetijurij.si

RAZGLEDNI STOLP GOMILA – 352 m
Gomila je najvišja vzpetina v delu Slovenskih goric. Na vrhu stoji 18 m visok kovinski razgledni stolp. Postavili so
ga leta 1992 namesto starega lesenega, ki ga je podrlo neurje. Stolp je posvečen izumitelju Janezu Puhu (1862–
1914), domačinu iz bližnjega zaselka Oblačjek. Stolp so odprli ob 130. obletnici njegovega rojstva.

ODDALJENOST:
Do razglednega stolpa vodi več pohodniških poti, od 4, 6 ali 9 km. Tako je čas pohoda, odvisno od dolžine poti,
od 1 do 2,5 uri.

OLJARNA KOCBEK
Znanje in izkušnje sta Alojz in Antonija prenašala na sina Antona, le ta pa na svojega sina Gorazd a, ki pa
danes predstavlja že tretjo generacijo v družini KOCBEK. Gorazd želi nadaljevati tradicijo svojega deda in
očeta ter tako ohraniti dobro ime in vrhunsko kakovost. Od leta 1994 se kot edini ukvarjajo s hladnim
stiskanjem, kjer se semena ne obdelujejo (meljejo, pražijo in stiskajo), temveč se s posebno stiskalnico
olje iztisne neposredno iz semen. Pri tem postopku je maks. temperatura obdelave 40° C in t ako dobijo
popolnoma naravno olje, ki je po vonju, barvi in okusu skoraj identično semenu. Ta olja so zelo blaga in v
sebi ohranijo tudi vse vitamine in minerale, ki so zelo pomembni za naš organizem.

ODDALJENOST:
Bioterme – Oljarna Stara Gora: ca. 6 km

ODPIRALNI ČAS:
Torek – četrtek: 8 – 17 ure
Sobota: 8 – 12 ure
Nedelja, ponedeljek in prazniki zaprto.

CENIK:
50,00 Eur za skupino do 25 oseb (vključen ogled, vodenje, degustacija 5 različnih olj, namaz, čokolade, salame,
pecivo)
2,00 Eur po osebi za skupino več od 25 oseb (vključen ogled, vodenje, degustacija 5 različnih olj, namaz,
čokolade, salame, pecivo)
Za skupine je potrebna predhodna najava.
Individualni gostje si tudi lahko oljarno ogledajo ter poskusijo razna olja. Ogled in pokušnja olj sta brezplačna.

KONTAKT:
Oljarna Kocbek, Gorazd Kocbek s.p.
Stara Gora 1; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
T: 02 568 9026
E-mail: info@kocbek1929.com

PUHOV MUZEJ
Muzej se nahaja v naselju Sakušak. Na kraju, kjer je nekoč stala Puhova rojstna hiša, na Sakušaku 79, stoji danes
sodobna stanovanjska hiša, ki z vgrajeno spominsko plošco opozarja mimoidoče, da so prišli do domačije, na
kateri se je leta 1862 rodil svetovno znani izumitelj Janez Puh. Plošča je bila odkrita ob 130-letnici njegovega
rojstva in je sprožila plaz raziskovalnih aktivnosti o njegovem življenju in delu.

ODDALJENOST:
Bioterme – Sakušak: 6,2 km

ODPIRALNI ČAS:
Maj – november: sobota, nedelja, prazniki od 10 do 18 ure
ponedeljek – petek: po predhodni najavi

CENIK:
Odrasli: 3,00 Eur
Šolarji: 1,50 Eur
Skupina: 2,00 Eur

KONTAKT:
Puhov muzej
Sakušak 83; 2256 Juršinci
G. Vlado Slodnjak
T: 051 260 506
E-mail: info@janez-puh.si

MUZEJ KMEČKEGA ORODJA IN KMETIJSKIH STROJEV
Majhen in ličen etnološki muzej je last družine Voršič. V večjem skednju se nahaja približno 100 različnih
razstavnih eksponatov starih kmetijskih strojev in kmečkega orodja.

ODDALJENOST:
Bioterme – Drakovci: 3 km

ODPIRALNI ČAS:
Vsak dan od 11 – 17 ure
Za skupine je potrebna predhodna najava.

CENIK:
3,50 Eur/oseba (vključuje ogled, kozarec vina ter kos kruha z zaseko in tünko)

KONTAKT:
Gabrijela Voršič
Drakovci 14; 9243 Mala Nedelja
T: 031 288 554; E-mail: gabrielavr@gmail.com

VINSKA CESTA JERUZALEM
Ljutomersko-ormoške gorice ne slovijo samo zaradi vin, pač pa tudi zaradi lepote pokrajine, za katero mnogi
menijo, da spada med najlepše na svetu. Narava ob vinski cesti Jeruzalem v vseh letnih časih pristno žari v živih
barvah, tako kot je pristna gostoljubnost ponudnikov na vinski cesti in kot je raznovrstno kakovostno vino teh
goric. Jeruzalem se ponaša s svojim svetim imenom, energetskimi silnicami, prekrasnimi razglednimi točkami in
romarsko cerkvico. Zaznamovali so ga Rimljani, križarji in romarji na pohodu v Sveto deželo ter osvajalni Turki.
Jeruzalem je stičišče raznolikosti in dobre energije.

ODDALJENOST:
Bioterme – Jeruzalem: ca. 18 km

ODPIRALNI ČAS TIC IN VINOTEKE:
December – marec: vsak dan 10 – 16 ure
April – november: vsak dan 10 – 18 ure

KONTAKT:
TIC Jeruzalem
Jeruzalem 8; 2259 Ivanjkovci
T: 02 719 45 45
E-mail: info@jeruzalem.si

ZIDANICA MALEK
Kjer se nebo dotika zemlje. Doživite očarljivo Zidanico Malek, ki se nahaja sredi naših
vinorodnih teras. Vinska klet in kapelica sta ohranjeni baročni mojstrovini iz prve
polovice 18. stoletja. Več kot 300 let stara zgradba, ki je nekoč služila kot kmetija
za predelavo grozdja in vina, je na stežaj odprla svoja vrata za posameznike
in skupine. Pričakujete lahko vznemirljivo zgodbo, izvrstna vina in tradicionalne
jedi iz regije.

ODDALJENOST:

Bioterme – Svetinje: ca. 18 km

ODPIRALNI ČAS:
Maj – november: 11 – 18 ure
December – april: po predhodni najavi

CENIK:
6,00 Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
5,00 Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
Za skupino je potrebna predhodna najava.

KONTAKT:
Zidanica Malek; Svetinje 22; 2259 Ivanjkovci
T: 02 274 77 76 ali 041 652 890 (Robert Puklavec); E-mail: malek@pfwineries.com

TURISTIČNA KMETIJA HLEBEC
ODDALJENOST:
Bioterme – Kog: 24 km

CENIK:
6,00 Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
4,50 Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
Za skupino je potrebna predhodna najava.

KONTAKT:
Milan Hlebec
Kog 108; 2276 Kog
T: 02 713 70 60 ali 041 689 229
E-mail: tkhlebec@siol.net

TURISTIČNA KMETIJA PUKLAVEC
ODDALJENOST:
Bioterme – Zasavci: 27 km

CENIK:
5,00 Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
3,00 Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
Za skupino je potrebna predhodna najava.

KONTAKT:
Blaž Puklavec
Zasavci 21; 2275 Miklavž pri Ormožu
T: 041 916 343
E-mail: info.jeruzalempuklavec@gmail.com

TURISTIČNA KMATIJA FRANK - OZMEC
ODDALJENOST:
Bioterme – Slamnjak: ca 17 km

CENIK:
? Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
? Eur/osebo (vključuje degustacijo 4 vzorcev vin, kruh, sir)
Za skupino je potrebna predhodna najava.

KONTAKT:
Vili – Martin Ozmec
Slamnjak 33; 9240 Ljutomer
T: 02 584 96 66 E-mail: frank-ozmec@amis.net

OTOK LJUBEZNI IŽAKOVCI
Reka Mura se je skozi stoletja ob svojem koritu poigrala z naravo in ustvarila naravni otok, ki so ga domačini
poimenovali OTOK LJUBEZNI. Otok, ki je po svoji vsebini, lepoti in neokrnjeni naravi znan bližnji in širši okolici.
Najnovejša pridobitev OTOKA LJUBEZNI je vsekakor pravi »PLAVAJOČI MLIN NA MURI«, ki je edini tovrstni
objekt v Sloveniji in eden redkih v tem delu Evrope.

ODDALJENOST:
Bioterme – Ižakovci: ca. 22 Km

ODPIRALNI ČAS:
November – marec: vsak dan 10 – 16 ure oz. po predhodnem dogovoru.
April – oktober: vsak dan 9 – 18 ure (v poletnih mesecih do 20. ure)

CENIK:
3,00 Eur/osebo (vključuje ogled mlina, ogled stalne razstave v »Brežni hiši«, vožnja z brodom)
Ta ponudba velja ob predhodni najavi:
6,50 Eur/osebo (vključuje ogled mlina, ogled stalne razstave v »Brežni hiši«, vožnja z brodom, »Bürjašaka
malica ali pajani krüj (na ognju popečen rženi kruh s česnom in zaseko), ljubezenski napoj)

KONATKT:
Ižakovci, 9231 Beltinci
T: 02 541 35 70 ali 040 835 017
E-mail: ztk@beltinci.si

ČEBELARSKI MUZEJ TIGELI
Čebelnjak izvira iz konca 19.stoletja. Z ohranjeno opremo predstavlja izjemno in bogato kulturno dediščino. V
njem je urejena zbirka starih čebelarskih pripomočkov. Vsi eksponati v muzeju so od drugih starejših čebelarjev,
ki so prenehali z čebelarstvom, vendar so imeli željo ohraniti čebelarstvo kakršno je bilo nekoč. Sam čebelnjak
je osmero kotne oblike izdelan po paviljonskem načrtu, s strešno lino za zračenje in svetlobo.

ODDALJENOST:
Bioterme – Krapje: ca. 18 km

ODPIRALNI ČAS:
Vsak dan 11 – 17 ure

CENIK:
3,00 Eur/osebo za skupino min. 10 oseb (vključuje ogled, vodenje, degustacija 3 vrst medu, medica, medenjaki)
Za individualne goste je ogled brezplačen.

KONTAKT:
Čebelarstvo Tigeli
Kolodvorska ulica 33; 9241 Veržej
T: 031 761 680 ali 031 853 390
E-mail: jozef.tigeli@gmail.com

KASAŠKI MUZEJ V LJUTOMERU IN HIPODROM
Prve kasaške dirke so se leta 1874 odvijale v vasici Cven pri Ljutomeru – to je bil začetek kasaških dirk v
Ljutomeru. je umeščen v sklop Kasaškega kluba Ljutomer, hlevov in dirkališča. Muzej prikazuje podkovstvo,
razvoj društva, področje reje in delovanje Kasaškega kluba Ljutomer znotraj raznih organizacij. Mladim je
namenjen kratek film. Pripoved razigrane žrebičke Jone nas popelje skozi zgodovino kasaštva in njegove vloge
v življenju tukajšnjih ljudi.

ODDALJENOST:
Bioterme – Ljutomer: 13 km

ODPIRALNI ČAS:
Ponedeljek – Petek: 9 – 14 ure
Sobota in nedelja: po predhodni najavi.

CENIK:
3,00 Eur/osebo
2,50 Eur/osebo pri min. 10 oseb
1,50 Eur/otroci do 14. leta
1,00 Eur/otrok pri skupini min. 10 otrok

KONTAKT:
Kasaški klub Ljutomer
Darja Košar
Cesta I. slovenskega tabora 16; 9240 Ljutomer
T: 02 581 18 59

VINSKA KLET MAROF
ODPIRALNI ČAS:
Ponedeljek – Petek: 10.00 – 16.00
Sobota: 13.00 – 18.00
Nedelja: zaprto
Degustacija:
5 vrst vin (sir in kruh): 15,00 Eur

OCEAN ORHIDS – TROPSKI VRT
OCEAN ORHIDS d.o.o.
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik
T: +386 2 573 73 05
info@oceanorhids.si
Oddaljenost:
Bioterme – Ocean Orhids & Tropski vrt: 44 km

