
 

RASG d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230  Lenart v Slovenskih goricah 
MŠ: 2333813; DŠ: 89110528, TRR: 19100-0010160610 pri DBS d. d. 

Telefon: 059 128 773, GSM: 051 660 865, e-mail: rasg.si@gmail.com 

 
PO  SLOVENSKIH GORICAH 

 
Program enodnevnega izleta: 

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

2. Pot bomo nadaljevali po Pesniški dolini proti Lenartu in kmalu opazili mogočni grad 
Hrastovec. Tu bo naš prvi postanek. 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. 

 
3. 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, … 
 

 

4. Že nekoliko utrujeni se bomo ustavili v Voličini. V dobri gostilni si bomo privoščili okusno 
kosilo in se okrepčali za nadaljevanje poti.  

 
5. Sledi vožnja proti Sveti Ani in ogled Domačije Kapl na Dražen vrhu. 

Ogledali si bomo ohranjeno leseno hišo »cimpračo«, ki je bila zgrajena okoli 
leta 1850. Na podstrešju hiše je lepo urejena zbirka starega kmečkega orodja in 

opreme. Prav tako bo moč pokusiti zelišča v domači slivovki.   
 
 

 
6. Pot nadaljujemo proti središču Svete Ane, kjer bo naš zadnji skupni postanek. V središču 

kraja si bomo najprej ogledali cerkev Sv. Ane, nato pa sledi vesel zaključek ob degustaciji 
vina v vinski kleti Občine Sveta Ana. Vinoteka hrani vrhunska vina domačih vinogradnikov.  

 
 

7. Pozno popoldan bomo polni  novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, 
 krenili proti domu. 

 
 

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

INFORMACIJE: 
RASG d.o.o. TIC, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart 

Tel: 059 128 773, 051 660 865 
E-pošta: rasg.si@gmail.com 
Splet: www.rasg.si/turizem 


