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Med vinorodnimi griči Srednjih Slovenskih goric leži manjša podeželska Občina Sveta Ana. 

Bogata naravna in kulturna dediščina ter bogato izročilo starih navad in običajev 

privablja v naš kraj vse več obiskovalcev. Ti so navdušeni nad neokrnjeno naravo, ki ponuja 

številne možnosti za sprehode, potepanja med griči in kolesarjenje ter nad odlično domačo 

hrano in vrhunskimi vini anovskih vinogradnikov. Če vas je kaj izmed naštetega pritegnilo, 

vas vabimo na enodnevno potepanje po: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
PREDVIDEN PROGRAM IZLETA: 
 
ob 9.00 uri Prihod k Sveti Ani – sprejem in uvodni pozdrav turističnega vodnika v 

občinski avli z ogledom likovne razstave ter kratko predstavitvijo Občine 

Sveta Ana. Sledi sprehod po centru Svete Ane in uživanje ob čudovitih 

panoramskih razgledih in zanimivih ogledih: 300 let stare cerkve sv. Ane, 

potomke najstarejše trte na svetu, spominske sobe zdravnika dr. Romana 

Lesnike, Postičeve hiše, viničarije Pergarjev vrh z etnološko muzejsko zbirko 

in s stalno razstavo o Francu Postiču ter zgodovini vinogradništva. 
 

ob 11.00 uri Evangeličansko pokopališče (luteranski britof) – ogled kulturnega 
spomenika v dolini reke Ščavnice z ohranjenim lesenim razpelom ter 
zvonikom.  
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ob 11.30 uri  Pristna kmečka malica na eni izmed turističnih kmetij (kislo zelje s 
koruznimi žganci in pečenico ali gobova/kisla juha z ajdovimi žganci ali 
domači narezek…) 

 
ob 13.00 uri Domačija Kapl - ogled spomenika stavbne dediščine in zbirke različnih 

kmečkih predmetov in orodij (posebnost je zanimiva soba »hiška« na 
podstrešju, katere vrata so zaklenjena z lesenim ključem), ponudba ročno 
kvačkanih izdelkov, pokušina vina iz domačega vinograda.  

 
ob 14.30 uri Oljarna Kolarič - prikaz tradicionalnega postopka pridelave bučnega olja, 

degustacija bučnih semen, izdelkov iz bučnih semen in različnih vrst olj 
(bučno, orehovo, konopljino…), možnost nakupa izdelkov.  

 
ob 15.30 uri Občinska vinoteka - pokušina vrhunskih vin anovskih vinogradnikov (3 

vzorci).  
 
ob 16.30 uri Pozno kosilo v domači gostilni ali na eni izmed turističnih kmetij (dve juhi, 

dve vrsti mesa z dvema prilogama, solato ter sladico), veselo druženje. 
 

Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine. 

 

Vljudno vabljeni! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predvideni stroški: 
 
Cena na osebo je 26,00 eur (velja za skupine z najmanj 40 udeleženci) in vključuje vse 

vstopnine in oglede po programu, degustacije, kosilo, vodenje in DDV. V ceno ni vključen 

avtobusni prevoz.  

 
Več informacij in prijave (lokalni turistični vodniki): 
 

Feliks Berič  041 460 597  feliks.beric@siol.net 

Viktor Kapl  041 729 322  viktor.kapl@ario.net 

Nina Kolarič   040 328 509  nina.ana.kolaric@gmail.com 

Franc Ruhitel 041 555 210  franc.ruhitel@siol.net 
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