Za vse, ki pogrešate pristne stike z ljudmi in naravo ter se pustite razvajati z domačimi
dobrotami in vrhunsko žlahtno kapljico, smo pripravili enodnevni program izleta:

Sv. Ana v Slov. goricah
v objemu lepot in
okusnih dobrot

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 Zelišča Kolarič - sprehod po ekološkem zeliščnem vrtu v družbi stoterih
zdravilnih rastlin, v opojnih vonjavah dišavnic; v zeliščni zemljanki - čajnici,
vam bodo predstavili nabrana zelišča in pripravke iz njih (čaje, tinkture,
sirupe, mazila …), njihov pomen, značilnosti, uporabo in postopke nabiranja
ter sušenja zelišč; ogled čebelnjaka; degustacija »Aninega čaja« in zeliščnega
napitka »Jožamajster« ter zeliščnih namazov; možnost nakupa zeliščnih in
medenih izdelkov.
Ob 13.00 uri Edrova obora - ogled divjadi (jeleni, košute, damjaki, mufloni…) in lovske
sobe z bogatimi trofejami, degustacija divjačinskih salam z možnostjo
nakupa.
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Ob 14.30 uri Grafonževa domačija – ogled ekološke kmetije, predstavitev njihove
dejavnosti, ogled kulturnega spomenika in njegovih spremljevalnih objektov
(lenišnice, čebelnjaka z dunajskimi panji, preše in žitnice, toplarja) ter starih
kmečkih strojev. Možnost nakupa izdelkov domače pridelave.
Ob 16.00 uri Evangeličansko pokopališče (luteranski britof) – ogled kulturnega
spomenika v dolini reke Ščavnice z ohranjenim lesenim razpelom ter
zvonikom.
Ob 17.00 uri pozno kosilo v domači gostilni ali na eni izmed turističnih kmetij (dve juhi,
dve vrsti mesa z dvema prilogama, solato ter sladico).
Ob 18.30 uri Občinska vinoteka – pokušina vrhunskih vin anovskih vinogradnikov (3
vzorci), veselo druženje.
Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine.
Le nekaj popotniške vneme je potrebno, da sicer čisto običajen dan postane preprosto lep.

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, organizacijo in vodenje izleta ter
DDV. V ceno ni vključen avtobusni prevoz.

Več informacij in prijave (lokalni turistični vodniki):
Feliks Berič
Viktor Kapl
Nina Kolarič
Franc Ruhitel

041 460 597
041 729 322
040 328 509
041 555 210

feliks.beric@siol.net
viktor.kapl@ario.net
nina.ana.kolaric@gmail.com
franc.ruhitel@siol.net
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