
CVETJE IN BOGRAČ… KJER TEČE REKA MURA IN KJER 

ŽIVIJO PRIJAZNI LJUDJE! 

EKSKURZIJA ČLANOV TURISTIČNEGA DRUŠTVA SELNICA OB DRAVI V PREKMURJE! 
 

SOBOTA, 25. AVGUST 2018! 

PROGRAM 
Odhod avtobusa s Selnice ob Dravi ob 6.00 uri. Vožnja proti Murski Soboti. Najprej se ustavimo v Petanjcih, kjer si 
ogledamo Vrt spominov in tovarištva, ki spada med najzanimivejše botanične parke in arboretume v Sloveniji. V 
parku se nahaja več kot 450 vrst drevnin in grmovnicz vsega sveta, ima pa tudi simbolno vrednost, saj ohranja 
spomin na trpljenje ljudi med 2. svetovno vojno. Strokovnjak Ustanove dr. Fištarjeve fundacije, ki z vrtom upravlja, 
nam razkaželepo urejen park. Po ogledu vožnjo nadaljujemo v Ižakovce. V Ižakovcih imajo plavajoči mlin na Muri in 
Otok ljubezni. Pravijo, da na otoku življenje nikoli ne zamre. Verjetno tudi ljubezen ne! Ljubezen do Mure, do 
prekmurskega človeka in prekmurske zemlje. O tem pripoveduje zgodba o mlinih na Muri, razstava o bürjaštvu, 
film o ʺBürjaštvo na reki Muriʺ in Tkalske delavnice. Z brodom se zapeljemo čez Muro in nazaj, nato pa v prodajalni 
kupimo še razne vrste ekološko pridelane moke. Vožnjo nadaljujemo v Dobrovnik, kjer se nahajajo znani gojitelji 
orhidej -Ocean Orchids, v katerem so tudi orhideje, nosilke žlahtnih medalj. V njem uspeva več kot 900 eksotičnih 
primerkov okoli stotih rastlinskih vrst.V spremstvu njihovega vodnika se sprehodimo po tropskem vrtu in 
rastlinjaku, ob koncu ogleda pa lahko orhideje tudi kupimo. Vožnja v Lendavo. Z lokalnimi avtobusi se zapeljemo 
na vinske griče nad Lendavo, kjer stoji najnovejša turistična atrakcija Pomurja - razgledni stolp Vinarium. Nanj se 
povzpnemo po 240-ih montažnih stopnicah ali z dvigalom. Na vrhu 53,5 metra visokega razglednega stolpa je 
zastekljen prostor od koder seže pogled daleč naokoli, na kar štiri države: Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko. 
Povratek v mesto. Po želji in doplačilu si lahko ogledamo lendavski grad, ki se dviga nad mestom in je simbol in 
ponos mesta. V listinah je prvič omenjen leta 1192, njegova današnja podoba pa izvira iz 18. stoletja. V njem je danes 
Galerija-Muzej Lendava, z zanimivi zbirkami in stalnimi ter občasnimi razstavami velikanov svetovne likovne 
umetnosti: Stoletja Lendave, Grad na preži, Kultura hetiškega ljudskega tekstila, Lapidarij, Sakralna dediščina 
Lendave, Spominska soba rojaka, kiparja Györgya Zale, Zbirka zemljevidov ter Spominska soba Štefana Galiča, 
izjemnega grafika in najboljšega lesorezca zadnje tretjine prejšnjega stoletja. V gradu sta na ogled še fotografska 
razstava in likovna razstava 45. mednarodne likovne kolonije Lendava 2017 ter gostujoča razstava del Marca 
Chagalla, enega največjih likovnih umetnikov 20. stoletja. V starem mestnem jedru Lendave pa se ta dan odvija 
tradicionalna prireditev Bogračfest, tekmovanje v kuhanju bograča, ki ga ekipe pripravljajo v kotličkih na ulici. Ob 
bograču, tipični prekmurski jedi, ponujajo tudi ostale domače dobrote kot so: lendavski pereci in ocvirkove pogače 
ter rujno vino iz Lendavskih goric. Slovo od Lendave. Povratek v Selnico ob Dravi predvidoma okoli 21.00 ure. 
 

CENA:40,00 €, vsaj 45 potnikov 

44,00 €, vsaj 35 potnikov 
 

Cena vključuje:avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, vstopnino na Otok ljubezni v Ižakovcih in vodenogled mlina, 
razstave o bürjaštvu, ogled filma ʺBürjaštvo na reki Muri, ogled Tkalskih delavnic ter vožnjo z brodom čez Muro in nazaj, 
vstopnino in vodenogled vrta Ocean Orchids, vstopnino na razgledni stolp Vinarium, osnovno nezgodno zavarovanje, 
vodstvo/spremstvo na poti ter organizacijo. 

PRIJAVE IN VPLAČILA: CVETLIČARNA KARMIK, VLADIMIR SABOLEK: 041928277 in IVANKA FREŠER 051632310, 
do 20. 08. 2018. Hrana iz nahrbtnika, odhod izpred bivšega Feroterma. 
 

 
 
 

 
  


