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  MAISTROVA POT 
 

Program enodnevnega vodenja po Slovenskih goricah 

1. Odhod v jutranjih urah izpred dogovorjenega zbirnega mesta. Vožnja z udobnim 
avtobusom proti Mariboru, kjer se skupini pridruži lokalni turistični vodnik.  

2. Sledi vožnja z udobnim avtobusom do Maribora, kjer se skupini priključi lokalni 
vodnik. Pot nadaljujemo po Pesniški dolini do naselja Močna, kjer je naš prvi 

postanek. V sklopu znane gostilne Šiker si bomo ogledali Kmečki muzej, kjer 
je predstavljena zbirka kmečkega orodja in strojev iz različnih panog kmetijstva.  

Možnost degustacija odlične vinske kapljice v stari obokani kleti, 
 ki se nahaja pod gostilno. 

 

3. Pot nadaljujemo naprej po Pesniški dolini skozi naselja Pernica, Močna in Zamarkova 
podamo proti srednjeveškemu gradu Hrastovec. 

 
4. Tu bo naš drugi postanek. Mogočni grad Hrastovec se dviga nad Pesniško dolino. 

Grad se prvič omenja leta 1265. Dolga leta mu je gospodovala družina Herberstein, ki 
je dala močan pečat celotnim Slovenskim goricam. Več o preteklosti gradu in skrivni 

ljubezni med Agato in Friderikom pa boste izvedeli ob ogledu viteške dvorane 
 in kapele Sv. Križa.  

 

 
 

5. Sledi postanek za kosilo v dobri gostilni ali na kmečkem turizmu (po želji gostov). 

6. Tako okrepčani se bomo podali novim izzivom naproti. Pot nas bo vodila proti  
Sv. Trojici v Slovenskim goricam, kjer stoji istoimenska 

cerkev s samostanom.  Cerkev Sv. Trojice je začela nastajati v prvi polovici 17. 
stoletja, dokončno baročno podobo pa je dobila sredi 18. stoletja, ko je bila temeljito 

prezidana. Ugledni slovenski zgodovinarji jo uvrščajo med najlepše baročne cerkve na 
Slovenskem. Nekdanji avguštinski samostan, je od leta 1854 v upravljanju 

frančiškanskega meniškega redu. V samostanu si je moč ogledati bogato zgodovinsko 
knjižno zbirko. 

 
 

7. Sledi vožnja proti Voličini in naselju Zavrh, ki se je ra razvilo na  
slemenu nad Pesniško dolino. Sredi naselja se bohoti Stupičeva vila,  v kateri je 
nekajkrat počitnikoval general Rudolf Maister. V spomin Generalu Maistru in 

njegovim borcem je  urejena spominska razstava.  Generalu je posvečen tudi 
17  m visok razgledni stolp, s katerega je moč opazovati  

lepote Slovenskih goric. Pogled pa nam seže vse do Pohorja,  
Boča, Donačke  gore, Kozjaka, … 

 

 



 

 

8. Končni cilj našega druženja bo Vinogradništvo Šuman, ki stoji nedaleč stran od 
razglednega stolpa na Zavrhu. V svojih kleteh hrani raznovrstno paleto kakovostnih vin iz 

Slovenskih goric. V prijetnem ambientu, ob dobri kapljici in prijazni postrežbi  
bomo poskusili tudi domače dobrote. Druženje bo trajalo do poznega popoldneva oz. večera. 

 

9. Takrat bomo polni novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, 
 krenili proti domu. 

 
 

 
CENA PROGRAMA: 
V ceni vključeno: vstopnine in ogledi, kosilo, degustacija in vodenje. 

 

INFORMACIJE: 
 

RASG d.o.o. TIC - Turistično informacijski center 
 Osrednjih Slovenskih goric 
Trg Osvoboditve 9, 2230 Lenart 

 
Tel: 059 128 773, 051 660 865 

 
E-pošta: rasg.si@gmail.com 

 
Splet: www.rasg.si/turizem 

 


