IN VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV
Preživite dan med prijaznimi,
delovnimi ljudmi,
spoznajte bogato izročilo starih navad in
običajev, okusite odlično slovenskogoriško
kulinariko,…

Prijeten dan boste pričeli na
kmečka hiša iz leta 1841 in
delovanjem njihove ekološko
čebelnjak z dunajskimi panji,

Grafonževi domačiji v Zgornji Ščavnici, ki je prenovljena
je danes kulturni spomenik. Ob prihodu vas seznanijo z
kmetije. Predstavijo vam objekte ob domačiji: lenišnico,
prešo in žitnice, kozolec ter stare kmečke stroje. Ogledu

sledi uživanje ob dobrem domačem narezku in kozarčku vina.

Dobro razpoloženi in okrepčani nadaljujete pot v središče Sv. Ane,
kjer naredite krajši sprehod po kraju z ogledom cerkve Svete Ane, ki
je najpomembnejši sakralni objekt v kraju in katere notranjost
krasijo trije oltarji. Veliki oltar je delo mariborskega kiparja Jožefa
Holzingerja.

Nadaljevanje poti po slikoviti gričevnati pokrajini v središče Slovenskih
Goric - Lenart. Tukaj vas pričaka in nagovori Slovenskogoriški ovtar, ki
je nekoč varoval vinograde, ljudi in njihove
pridelke. Skupaj z njim se nato odpravite v
čudovito urejeno klet, v kateri okusite odlična
vina priznanih okoliških vinogradnikov z manjšim
prigrizkom.
V popoldanskem času še obiščete vasico Zavrh, kamor je svoj čas zahajal sam general
Rudolf Maister.
Tukaj se nahaja generalu Maistru posvečen 17 m visok razgledni stolp,
na katerega se povzpnete in zazrete v lepote Slovenskih goric.
Nasproti stolpa pa se bohoti Štupičeva vila, v kateri je pri družini
Štupica nekajkrat počitnikoval general
Rudolf Maister. V danes obnovljeni vili,
vas bo pozdravil in se med vami sprehodil
sam general. Izvedeli boste zgodbo o
njegovem prijateljevanju z dekletom Katrco, kateri je
namenil več pesmi. V njegov spomin je v vili tudi na ogled
urejena muzejska zbirka.
Tik ob vili nato obiščete vinotoč VINO VITIS, od koder boste
iz letnega vrta občudovali rast mladega
vinograda. Ob razgledu na sončne
Slovenske gorice, se boste okrepčali s
kosilom.
Vaše prijetno druženje se zaključi na Viničariji Kranvogl,
katera je danes preurejena v kmečki muzej. Za
dobrodošlico vas bodo sprejeli s šilcem »šnopsa« in vas
nato popeljali na ogled kleti iz leta 1860, etnološke zbirke
vinogradniških pripomočkov, orodja in tudi starodobnih
avtomobilov.
Slovenske gorice zapustite v poznih popoldanskih urah.
Slike so simbolične!

Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine!

Lepo vabljeni!

