VILA NATURA

Pravljični kraj sredi Prlekije z zdravimi in s srcem pridelanimi dobrotami. Na njihovih poljih
rastejo različna žita, ponujajo pa tudi sveže sadje in bio sokove ter omamno dišeča bio olja.
V njihovi ponudbi:
 ogled ekološke kmetije (za skupine min. 10 oseb)
 obisk ekološkega mlina (za skupine min. 10 oseb)
 nakup v trgovini ekoloških izdelkov Vila Natura
Kontakt:
Vučja vas 51, 9242 Križevci pri Ljutomeru
m: +386 51 300 135, +386 41 355 050
t: +386 2 588 11 77
e: info@vila-natura.si
i: www.vila-natura.si

PACHAMAMA CENTER

Pachamama – center harmoničnega bivanja, neskončne ustvarjalnosti ter popolnega miru. V
milih, kremah in dišavah, ki nastajajo v centru lahko začutimo moč narave. Njihova bogata
galerija lesenih izdelkov navduši vsakogar, ki razume toplino in lepoto naravnega.
Obiskovalci lahko občudujejo številne mozaike, bambusove nasade, uživajo in popijejo z nami
domači napitek v letni kuhinji, si ogledajo permakulturni vrt zgrajen iz steklenic, izvejo nekaj več o
naravni gradnji, obiščejo delavnico naravnega mila in struženja lesa ter zaključijo sprehod v
galeriji, izdelke pa lahko tudi kupijo.
V njihovi ponudbi:
 nakup v trgovini z naravnimi mili in lesenimi izdelki
 ogled domačije, ki je zgrajena in urejena iz človeku prijaznih naravnih
materialov (posamezniki in skupine po predhodni najavi)
Kontakt:
Kunova 13, 9245 Spodnji Ivanci
m: +386 31 270 943
i: www.pachamama-center.si

DOMAČIJA FIRBAS

V neokrnjeni naravi Slovenskih goric se nahaja domačija Firbas, kjer goste gostoljubno
sprejmejo in razvajajo s svojo domačo kulinariko in ostalimi storitvami na kmetiji. Kmetija je
prijazna družinam z otroki in kolesarjem.
V njihovi ponudbi:
 ogled kmetije
 ponudba hrane in pijače
 namestitvene kapacitete
 aktivnosti kot so kolesarjenje, jahanje, streljanje z lokom, igralna soba, zunanja kad z
vodo
Kontakt:
Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak
m: +386 41 746 174 (Alojz), +386 31 855 814 (Bojan)
t: +386 2 703 50 90
e: firbas@siol.net
i: www.firbas.com

EKO KMETIJA KASAŠ

Manjša družinska kmetija, ki prideluje hrano po biodinamičnih metodah. V njihovi ponudbi
najdete žita, moke, kaše in sezonsko sadje.
V njihovi ponudbi:
 ogled ekološke kmetije in pogostitev (za skupine min. 10 oseb)
 nakup ekoloških izdelkov (posamezniki in skupine)
Kontakt:
Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 17, 9220 Lendava
m: +386 31 641 460 (Irena)
e: kmetija@ekokasas.si
i: www.ekokasas.si

EKOLOŠKA KMETIJA RADIKON

Na kmetiji se ukvarjajo predvsem s pridelavo ekoloških špargljev, v ponudbi pa imajo tudi
sezonsko zelenjavo in sadje, različne namaze, marmelade in vložene šparglje.
V njihovi ponudbi:
 ogled ekološke kmetije in pogostitev (za skupine min. 10 oseb)
 nakup ekoloških izdelkov
Kontakt:
Dolga vas, Glavna ulica 186 a, 9220 Lendava
m: +386 31 542 788 (Vlado), +386 40 305 149 (Dana)
e: radikon@siol.com
i: www.kmetija-radikon.si

EKOLOŠKA KMETIJA BERKI

Ekološka kmetija, kjer je glavna dejavnost pridelava špargljev, dodatno pa ponujajo še sadne
namaze, sokove in likerje.
V njihovi ponudbi:
 ogled ekološke kmetije in pogostitev (za skupine min. 10 oseb)
 nakup ekoloških izdelkov (individualno in kot skupina)
Kontakt:
Gaberje, Glavna ulica 4, 9220 Lendava
m: +386 40 518 326
e: arpad.berki@gmail.com

GRAD LENDAVA

V prostorih lendavskega gradu domuje ustanova Galerija-Muzej Lendava. V muzejski zbirki je
na ogled zgodovinska in etnološka razstava, v galerijski zbirki pa se hrani likovna dediščina
lendavskih umetnikov ter zbirka umetnin, nastalih v okviru tradicionalnih kolonij.
V njihovi ponudbi:
 ogled gradu
Kontakt:
Bánffyjev trg 1, 9220 Lendava
t: +386 2 578 92 60
e: info@gml.si
i: www.gml.si, www.lendava-vabi.si/grad.html

KAPELICA SVETE TROJICE V LENDAVSKIH GORICAH

Kapelica Svete Trojice stoji sredi prijaznih vinogradov Lendavskih goric. Na tem mestu je nekoč
stala vojaška postojanka. Rodila se je legenda, da v kapelici počiva Mihael Hadik, eden od
slovitih junakov iz bojev proti Turkom. Na ogled je tudi njegovo mumificirano truplo.
V njihovi ponudbi:
 ogled Hadikove mumije
Kontakt:
Glavna ulica 38, 9220 Lendava
t: +386 2 578 83 90
e: info@lendava-vabi.si
i: www.lendava-vabi.si/trojica.html

KMETIJA VRATARIČ

Kmetija ponuja ekološko pridelana jajca, sezonsko zelenjavo in hladno stiskana olja. V okviru
blagovne znamke »ETUŠKA« proizvajajo domače ekološke marmelade in omake za testenine.
V njihovi ponudbi:
 ogled ekološke kmetije in pogostitev (za skupine min. 10 oseb)
 nakup ekoloških izdelkov (posamezniki in skupine)
Kontakt:
Polana 45, 9000 Murska Sobota
m: +386 41 949 938

GRAD NA GORIČKEM

Največji baročni grad na Goričkem bi naj po legendi imel 365 sob. V gradu so na ogled
delavnice domače obrti, občasne razstave, grajska klet, črna kuhinja ter središče za
obiskovalce, kjer dobite poleg želenih informacij tudi različne izdelke domače obrti.
V njihovi ponudbi:
 vodeni in individualni ogledi po programu
Kontakt:
Grad 191, 9264 Grad
m: +386 31 354 149
t: +386 2 551 88 60
e: park.goricko@siol.net
i: www.park-goricko.org

DOMAČIJA MAROF

Hiša prekmurske gostoljubnosti in prava domača kuhinja, kjer vedno zadiši po domačih
dobrotah. Poleg hišnih jedi ponujajo še pestre regionalno obarvane menije. Pri njih se najde
tudi prostor za zaključene skupine in poslovna srečanja.
V njihovi ponudbi:
 gostinska ponudba
Kontakt:
Mačkovci 35, 9202 Mačkovci
t: +386 2 55 61 810
e: info@marof.eu
i: www.marof.eu

EKO-SOCIALNA KMETIJA KORENIKA

Podeželje je že samo po sebi bogata zakladnica vrednot in dediščine, katere pomen se v
sodobnem svetu izgublja, hkrati pa sodobni človek vedno bolj izgublja pristen stik z naravo. Z
obiskom na kmetiji vam želimo približati ekološko kmetijstvo, naravo in zdravo hrano.
V njihovi ponudbi:
 vodeni in individualni ogledi po predhodni najavi
 pogostitev
 nakup izdelkov
 organizacija delavnic za skupine
Kontakt:
Šalovci 86, 9204 Šalovci
m: +386 70 752 559
t: +386 5 99 32 694
e: kmetija@korenika.si
i: www.korenika.si

MEDIČARSTVO CELEC

Skrbno izbrane sestavine in pridne roke Jožice Celec odlikujejo omamno dišeče domače
medenjake prepoznavnega okusa in videza. Pri njih lahko dobite medenjakov različnih okusov,
lahko pa se tudi sami preizkusite v ustvarjalnih delavnicah izdelovanja lectovih src.
V njihovi ponudbi:
 ogled medičarstva in degustacija (posamezno po predhodni najavi ali skupine min. 10
oseb)
 nakup v trgovinici
Kontakt:
Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci
m: +386 41 941 175
t: +386 2 544 12 39
e: medicarstvo@sladkapot.si
i: www.medicarstvo.com

SIRARNA GORIČKI RAJ

Razgibana narava Goričkega, sonaravna reja živali in tradicionalni način predelave izdelkov
odlikujejo kmečko sirarno Gorički raj. V sirarni pripravljajo mlečne izdelke iz kravjega, ovčjega
in kozjega mleka.
V njihovi ponudbi:
 nakup v trgovini
 degustacija sirov (za skupine min. 10 oseb)
Kontakt:
Ratkovci 20a, 9207 Prosenjakovci
m: +386 31 777 436, +386 30 681 886
e: valentina.seruga.lazarovski@gmail.com
i: www.goricki-sir.si

EKOLOŠKI MLIN KOLENKO

V Kolenkovem mlinu na Gornji Bistrici predelujejo ekološko pridelana žita. Njihova vrata so
vedno odprta za različne skupine, organizacije ali posameznike, ki so željni znanja o ekološki
predelavi hrane.
V njihovi ponudbi:
 ogled mlina
 nakup v trgovinici
Kontakt:
Gornja Bistrica 198, 9232 Črenšovci
t: +386 2 573 75 19
e: mlinarstvo.kolenko@gmail.com

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. Na otoku se skozi leto dogajajo različne prireditve,
ki so zanimive tako za izletnike kot tudi za naključne obiskovalce.
V njihovi ponudbi:
 ogled stalne razstave »Büjraštvo na reki Muri«
 obisk plavajočega mlina (možnost nakupa ekoloških mlevskih izdelkov)
 vožnja z brodom
 ogled tkalske delavnice
 gostinska ponudba
 büjraška malica
 možnost najema »Piknik prostora«
Kontakt:
Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
m: +386 40 835 017
t: +386 2 541 35 80
e: ztk@beltinci.si, beltinci.info@siol.net
i: www.beltinci.net

CENTER DUO VERŽEJ

Center domače in umetnostne obrti je najmlajša in najbolj inovativna enota Zavoda
Marianum Veržej. Za obiskovalce pripravljajo ustvarjalne rokodelske delavnice, v prostorih
TIC-a in Promocijsko-informacijskega centra pa se lahko informirate o rokodelskih panogah,
ki še živijo na področju severovzhodne Slovenije.
V njihovi ponudbi:
 promocijska ali kratka delavnica za skupine
 lončarstvo, pletenje iz ličja, slame ali šibja, modeliranje z glino, delo v kovačiji,
polstenje, filcanje, medičarstvo in izdelovanje rož iz krep papirja
 vodeni ogled Centra domače obrti in Ekološkega muzeja
 prenočišče v penzionu Mavrica
 v prihodnosti možnost prenočišča v staroslovanski zemljanki
Kontakt:
Puščenjakova 1, 9241 Veržej
m: +386 51 654 778
t: +386 2 5851269
e: center.duo@siol.net
i: www.trgovina.centerduo.si

EKOLOŠKA KMETIJA VINCI FERENČAK

Ekološka kmetija Ferenčak leži znotraj izolacije reke Mure, zakrita z obsežno Mursko šumo.
Na ekološki kmetiji pridelujejo žita: proso, piro, ječmen, oves, pšenico, rž, ajdo in tudi koruzo,
deteljo, grah. Ukvarjajo se tudi z živinorejo v sožitju z naravo.
V njihovi ponudbi:
 vodeni ogled kmetije (za skupine)
 pridelava žitaric in prosta reja živine (bivoli in svinje v naravi)
Kontakt:
Ribiška ulica 3, 9233 Odranci
m: +386 31 759 463
t: +386 2 570 10 42
e: vinci@vinci.si
i: www.infolife.si/ferencak-vincenc-eko-kmetija

ZADRUGA POMELAJ

Podeželsko razvojno jedro Pomelaj je zadruga za razvoj podeželja. Podeželsko jedro ima status
socialnega podjetja. Poleg že zelo dobro uveljavljene dejavnosti pletenja izdelkov iz naravnih
materialov ter peke peciva in kruha po tradicionalnih receptih se počasi uveljavljajo tudi z
dejavnostjo ekološke pridelave in predelave izdelkov. Delavnice pletenja in peke so po
dogovoru dostopne tudi obiskovalcem.
V njihovi ponudbi:
 promocijska ali kratka delavnica za skupine (pletenje iz naravnih materialov, peka kruha
ali peciva)
 možnost nakupa v trgovini
Kontakt:
Mala Polana 103, 9225 Velika Polana
t: +386 2 573 70 36
e: pomelaj@siol.net

MURAMAR

Podjetje Muramar ponuja vsem željnim pustolovščin, družinam in posameznikom
pustolovskega duha rafting po reki Muri. Prepustite se vodstvu izkušenih vodnikov, ki poznajo
vsak kotiček vznemirljive reke Mure in pokrajine ob njej ter uživajte.
V njihovi ponudbi:
 rafting na Muri
 lokalno turistično vodenje po Pomurju
Kontakt:
Mladinska ulica 11, 9231 Beltinci
m: +386 41 826 549
e: muramar09@gmail.com
i: www.muramar.si

ZALAI HUMÁN

Neprofitna organizacija, ki se aktivno ukvarja s proizvodnjo zelišč kot so kamilica, meta in
sivka. Iz teh surovin proizvajajo polizdelke in končne izdelke kot so sirupi, čajne mešanice in
izdelki iz sivke (npr. olja). Možen je ogled polj in nasadov zelišč, prav tako pa tudi pokušina in
nakup izdelkov.
V njihovi ponudbi:
 ogled nasadov
 pokušina čajev, sirupov, napitkov
 nakup izdelkov
 možnost prenočitve
Kontakt:
Szalapa 8341, Madžarska

ERLR AVE Bt.

Majhno naselje Szalapa v bližini Blatnega jezera (Balaton) se ponaša z velikim ekološkim
nasadom orehov. Iz orehov pridelujejo olje ali pa prodajo jedrca za odlične sladice in druge
produkte.
V njihovi ponudbi:
 ogled nasada orehov
 pokušina izdelkov
 nakup orehovega olja in orehovih jedrc
 možnost prenočitve
Kontakt:
Petőfi utca 11, Szalapa 8341, Madžarska
t: 0036 83 357 500

