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POTEP PO SLOVENSKIH GORICAH
posebna ponudba meseca junija 2010

- ob 8.00 prihod v Lenart
- 8.45 - 9.45 ogled gradu Hrastovec
- 10.00 Benedikt (slatinski vrelci in degustacija »klecnprota«)
- 11.15 Baro na cerkev Sv. Trojice s samostanom
- 12.30 Cerkvenjak - Rimske gomile
- 13.30 Voli ina - kosilo (Vinska trta)
- 15.00 Konjeniški center Voli ina
- 16.00 Spominska soba generala Maistra in razgledni stolp na Zavrhu
- 17.30 Kme ki muzej na Zavrhu
- 18.30 Vinska degustacija - Vinogradništvo Šuman (5 vzorcev)

LENART
S spoznavanjem Slovenskih goric bomo pri eli v
osrednjem Slovenjegoriškem mestu, v Lenartu, ki
je že v preteklosti veljal za pomembno trgovsko
to ko na cesti med Mariborom in Radgono, ter
Ptujem in Cmurekom.
Tukaj si bomo ogledali Turisti no informacijski
center in mestno jedro.

Grb družine Herberstein, ki krasi vhod nad nekdanjim špitalom v Lenartu

GRAD HRASTOVEC
Eden najlepše ohranjenih gradov na Slovenskem – grad
Hrastovec se prvi omenja leta 1265, ko je bil njegov gospodar
Günter Hrastovški. Gospostvu Hrastovec, oz. gospostvu
Gutenhaag, kot je bilo njegovo ime v preteklosti je dolga
leta gospodovala družina Herberstein, ki je tako dala svoj
pe at zgodovini Slovenskih goric. Kaj ve o preteklosti gradu
in skrivni ljubezni med Agato in Friderikom pa boste
izvedeli ob ogledu viteške dvorane in kapele Sv. Ožbalta
v grajskem poslopju…
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BENEDIKT
Na mestu, kjer bi naj v prihodnjih letih nastal sodoben termalni park bomo ob pokušini
izvirske Benediške slatine in pravega »Slovenjegoriškega klencprota« spoznali zanimivosti
tega, v zadnjem asu se hitro razvijajo ega kraja.
»Benediški klecnprot« boste lahko ob sami pokušini tudi kupili za domov.
SV. TROJICA
Cerkev Sv. Trojice velja po mnenju številnih zgodovinarjev za eno najlepši baro nih stavb na
slovenskem Štajerskem. Samostan ki je so asno s cerkvijo za el nastajati v 17. stoletju skriva
tudi bogato knjižno zbirko, ki so jo s seboj prinesli fran iškani sredi 19. Stoletja, ko so
prevzeli upravljanje samostana in cerkve.

Cerkev Sv. Trojice s Samostanom

CERKVENJAK
V asu razcveta rimskega imperija je bilo pestro življenje tudi v Slovenskih goricah, o emer
pri ajo številne gomile, raztresene po gri kih in gozdovih. Med ve jimi nahajališ i rimskih
gomilnih grobiš spada poleg nahajališ v Zg. Voli ini in Oseku pri Sv. Trojici tudi
nahajališ e v Cerkvenjaku, kjer je urejen arheološki park.
VOLI INA

Pred drugim delom našega druženja, ki ga
bomo preživeli v KS Voli ina se bomo
okrep ali v gostilnici in pizzeriji Vinska
trta v Voli ini.
Poleg udovite pokrajine in prijaznih ljudi
slovi Voli ina kot precej športen kraj, zato
si bomo tudi mi privoš ili rekreacijo, v
konjeniškem centru Voli ina.
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ZAVRH – SPOMINSKA SOBA GENERALA RUDOLFA MAISTRA VOJANOVA
Sredi naselja Zavrh, ki se je razvilo na
slemenu nad Pesniško dolino se bohoti vila
Fekonja (nekdanja Stupiceva vila), v kateri
je po itnikoval general Rudolf
Maister. Generalu Maistru in njegovim
borcem v spomin je urejena spominska
razstava.
Našemu narodnemu junaku, ki je osvobodil
ta del slovenskega ozemlja izpod avstrijske
oblasti, je posve en 17 m visok razgledni
stolp, iz katerega je mo opazovati lepote
Slovenskih goric, pogled pa nam uide vse
do Pohorja, Bo a, Dona ke gore,
Kozjaka, sosednje Avstrije…

Maistrov razgledni stolp na Zavrhu

KME KI MUZEJ NA ZAVRHU
Zavrh je vse do srede 20. stoletja slovel
kot izrazito vini arsko naselje. V skrbno
urejeni nekdanji vini arski hiški se bomo
zlahka zavrteli v preteklost ter spoznali
življenje naših dedov in pradedov.

Kme ki muzej na Zavrhu

DEGUSTACIJA - VINOGRADNIŠTVO ŠUMAN
Raziskovanje arov Slovenskih goric pa bi bilo
nepopolno, e bi ne okusili žlahtnih kapljic,
ki se skrivajo v slovenjegoriških kleteh.
Nedale od razglednega stolp na Zavrhu domuje
vinogradništvo Šuman, ki v svojih kleteh hrani
raznovrstno paleto vrhunskih vin iz Slovenskih
goric.
Šumanova klet

Cena izleta po osebi: 27,00 EUR brez avtobusnega prevoza.
Cena avtobusnega prevoza: cca 290,00 EUR do 400,00 EUR /50 sedežni avtobus (odvisno
od razdalje prevoza)

V ceno izleta so vklju ene vse vstopnine (grad Hrastovec, cerkev Sv. Trojica, Rimske gomile v
Cerkvenjaku, kme ki muzej v Voli ini, Maistrova sob), degustacija, kosilo, organizacija in vodenje.

