
Odkrijte pravljično Medžimurje
in okuse plemiške družine Zrinski

TEMATSKI PARK
• učne poti
• obogatena resničnost
• interaktivne delavnice

Z medžimursko gibanico in trepo, v senci enega od 
gozdov v Gornjem Medžimurju, ali na obrežju Mure ali 
Drave v Donjem Medžimurju, pripovedujemo zgodbe o 

nastanku Medžimurja, o dvorcih in kurijah,
o zgodovini Gradu in o najslavnejših dneh družine 

Zrinski. Čas je, da se iz zgodbe preselimo v resničnost in 
uživamo v tradicionalnem poletnem kosilu, v okusno 
pripravljeni gosji, raci, piščancu, svinjini, potopljeni v 

odlične mistične omake iz divjih zelišč ali iz kopra, 
bazilike, kopriv in gob ali tradicionalnih mlečnih 

izdelkov, s kašo in žganci, ali da uživamo v zimskem,
z mesom iz tiblice ali z mesom purana z dušenim kislim 

zeljem. Odpravite se na potepanje po Medžimurju in 
uživajte v vseh dobrotah!

Skozi zgodbo o škratih, vilah, vilinih, velikanih in 
zmajih - pozojih, zbranih okoli svojih ognjišč, 

vstopamo v Medžimurje, gastronomsko deželo 
pravljic, da bi uživali v tradicionalnih 
medžimurskih jedeh, pijemo vrhunska 
medžimurska vina, ki davno preteklost 

pretakajo v živo sedanjost.

Kontaktirajte nas za podrobnejše informacije o posamezni 
delavnici in predloge za individualizirane programe po meri. 
Z veseljem bomo oblikovali nekaj samo za Vas!

CENA PAKETNEGA ARANŽMAJA:   na vprašanje.

MINIMALNO ŠT. POTNIKOV:   8.

DOPLAČILA:   obisk Zakladnice Medžimurja. 

CENA:   določi se glede na končni aranžma in število udeležencev.
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Aranžma je možno realizirati v trajanju od enega do petih dni.
Okvirni program aktivnosti za petdnevni aranžma vključuje: 
1. dan: Čakovec; 2. dan: Medžimurje - Tradicijska cesta; 3. dan: 
Mursko Središče; 4. dan: Čakovec; 5. dan: Sv. Urban in Pušćine. 
Aranžman se lahko realizira skozi celo leto za skupine od 2 do 40 
oseb. Možna je namestitev v apartmajih različnih kategorij v 
termah Sv. Martin, prevoz pa je možen z lastnim prevoznim 
sredstvom ali v naši organizaciji, z minibusom ali avtobusom. 
Strokovno vodenje je možno v hrvaškem, slovenskem,
nemškem, angleškem, madžarskem in
itelijanskem jeziku. 

PREDLOG TRIDNEVNEGA PROGRAMA:

1. dan ~ PRIHOD V MEDŽIMURJE

Prihod v Donji Kraljevec, obisk Centra Rudolf 
Steiner, ogled rojstne hiše Rudolfa Steinera, 
utemeljitelja biodinamičnega kmetijstva in Centra
ter krajše predavanje o življenju in delu vizionarja.
Vožnja do Čakovca, obisk Palače turizma in Eko muzeja Medžimurje malo.
Odhod do dvorcev in Starega gradu Zrinski, ogled Perivoja in dvorca Zrinskih
Po želji obisk Zakladnice za doplačilo ali odmor za kavo na Bedemu.
Vožnja do Pravljičnega gozda.
Kostumirani interpretacijski sprehod po Pravljičnem gozdu.
Kosilo  - Pravljični okusi Medžimurja iz kuharice Zrinskih.
Demonstracija izdelave medžimurske sladice „Zlevanjke“, 
kratko predavanje o gastro turizmu in razvoju nove gastro
blagovne znamke Zrinski.
Prevoz do Term Sveti Martin. 
Namestitev v sobah ali apartmajih.
Večerja v hotelu. 

9,45 h •

11,00 h •
12,00 h •

13,30 h •

16,30 h •

19,30 h •

2. dan ~ MEDŽIMURJE- Pravljični  okusi Medžimurja

3. dan ~ Žabnik najsevernejša točka Hrvaške,

            Mlinarski put, Mursko Središče, Peklenica

Odjava iz hotela.
Mlinarjeva hiša in Mlinarjeva pot. 
Center za obiskovalce je opremljen z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo, 
ogled Etnografske zbirke z nazivom “ En dan v živlenju mlinarja Franca Žalara” 
ki pripoveduje o zgodovini mlinarstva v svetomartinskem kraju in zgodovini 
Sv. Martina na Muri in njegovi kulturi ter o eksponatih, povezanih z 
mlinarstvom na reki Muri. Tu se nahajajo Mlin na Muri, splav na Muri, Labirint 
ljubezni…
Vožnja do Murskega Središča, krajši postanek in obisk Sprehajališča ob Muri, 
nadaljevanje vožnje do Peklenice in Naftnega spominskega parka. Kosilo v 
lastnem aranžmaju. 
Odhod v smeri Virovitice.
 

10,00 h •
10,30 h •

12,00 h •

15,00 h •

Zajtrk.
Ogled farme jelenov OPG Perhoč, predstavitev  degustacij divjačinskih izdelkov.
Obisk OPG Holiday home Lina. 
Degustacija vin v vinski kleti Hažić .
Obisk Pozojov vrčak:  Domačija Hren je izletišče z obnovljenim starim 
skednjem in vrtom z domačimi vrstami cvetja, grmičevja, sadja in zelenjave. 
Poleg naštetega se družina Hren ukvarja še z izdelavo tradicionalnih igrač, 
predmetov iz koruznega ličja, slame, šibja, krep-papirja ter pletenih in vezenih 
predmetov.

OPG Hren Okrugli vrh – slamnata streha, izdelava košar iz vrbe in koruznega 
ličja, tkanje na statvah, pletenje, kvačkanje. Eko certificiran vrt, vinograd in 
avtohtoni sadovnjak.
Prevoz do Term Sveti Martin, ogled hotela, kratko predavanje o poslovanju 
hotela in sodelovanju hotela z lokalnimi družinskimi kmetijami, prosti čas,
za kopanje in koriščenje hotelskega wellnessa do večerje.
Večerja v hotelu, nočitev.

7,00 h •
10,00 h •
11,30 h •

13,00 h •
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