Izkoristite priložnost in za trenutek
uidite vsakodnevnemu hitenju. Preživite čas med
prijaznimi ljudmi, spoznajte bogato izročilo starih
navad in običajev, okusite odlično
slovenskogoriško in zagorsko kulinariko ter
uživajte ob zvokih ljudskih pesmi.
1. dan: Slovenske gorice
Prijetno druženje pričnete na Dražen Vrhu, kjer gospodar Viktor Kapl hrani bogato
zbirko starega pohištva, orodja in raznih strojev.
Med njimi so tudi »žrmlje«, orodje za mletje
pšenice in koruze. Lahko se boste pomerili v
tekmovanju mletja žita, kdo bo v določenem času
namlel več moke. Za nagrado bo sledila degustacija
″šnopsa″ v domači slivovici.
Pot vas nato vodi 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
odpravite v čudovito urejeno klet, v kateri okusite
odlična vina priznanih vinogradnikov in okrepčate z
domačim narezkom.
Dobro razpoloženi in okrepčani se
odpravite v središče Zavrha, kjer se
nahaja generalu Maistru posvečen 17 m visok razgledni stolp, na
katerega se povzpnete in zazrete v lepote Slovenskih goric. Pogled pa
seže tudi vse do Pohorja, Boča, Donačke gore, Kozjaka,…

Tik ob stolpu 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
njegova muzejska zbirka.
Prijetno popoldne boste preživeli na Hrgovi domačiji, kjer se nahaja stara cimprana
kmečka hiša, katera je sedaj urejena v etno
muzej. Na prijeten in sproščujoč način, vam
bodo predstavili življenje ljudi te domačije
iz začetkov prejšnjega stoletja. Vaše
prijetno druženje, se polno lepih vtisov,
zaključi v poznih popoldanskih urah. Sledi nastanitev v bližnji okolici. Večerja in nočitev.
2. dan: Hrvaško Zagorje
Po zajtrku sledi prijetna vožnja čez mejni prehod Zavrč k našim
sosedom. Prvi postanek bo v Vinici, majhni občini v Hrvaškem
Zagorju, ki meji na Haloze in ima le nekaj čez 3300 prebivalcev.
Krajši sprehod po središču Vinice z ogledom znamenitosti:
sramotilni steber, kip Sv. Janeza Nepomuka, cerkev Sv.
Marka,…
Ob dogovorjeni uri se napotite do bližnjega
botaničnega vrta Opeka. Nahaja se v sklopu
zapuščenega dvorca, po katerem je vrt dobil
svoje ime. Razteza se na 64 hektarjih, v njem pa
je svoje mesto našlo veliko eksotičnih rastlin,
pridobljenih iz različnih krajev sveta.
Vaše potepanje se nadaljuje do bližnje Donje Voće. V pravi »zagorski hiži« boste
spoznali gospodinjo, jo opazovali pri njenih vsakdanjih opravilih ter skozi njen pogovor z
možem izvedeli veliko o življenju zagorcev v preteklosti.
Vaše raziskovanje Zagorja se zaključi ob
okusni zagorski hrani in pijači, za dobro voljo
pa bo poskrbela folklora s svojo pesmijo: Voća
je divno zagorsko mjesto, ljudi ju diče sa
najljepšom pjesmom. Rasteju šume, polja, voćnjaci i po brežuljku zeleni
pašnjaci. Rasteju kuće po selu nove, vinske gorice iz poznate loze… Sledi prijetna pot domov.
Slike so simbolične!

Lepo vabljeni!

