Doživetja v
okolici term
Ste radovedni, aktivni
ali ljubitelji narave?

Ustvarjalni ali raziskovalni? Pustolovski
ali adrenalinski? Za vsakogar se pri nas
najde kak nasvet, kaj počet’ in se dobro
imet’!
Preverite top doživetja v okolici Term
3000 - Moravskih Toplic.

Mi imamo
nasvet za
dobro se
imet!

Prepričani smo, da boste dobili kakšno idejo
za izlet. Številni izleti potekajo organizirano, za
podrobnejše informacije se obrnite na osebje
na recepcijah ali na naše animatorje, ki vam
bodo z veseljem podali koristne napotke. Če se
na izlet odpravljate individualno, vam priporočamo, da preverite odpiralne čase in informacije o morebitni vstopnini.
Želimo vam nepozabna doživetja!

02 512 22 00, rezervacije@shr.si, www.terme3000.si

Priporočena doživetja v Prekmurju
Tropski vrt Ocean Orchids €
13 km
Nasad orhidej, ki rastejo s pomočjo termalne vode. Tukaj
boste lahko, poleg številnih botaničnih vrst orhidej, občudovali zanimive tropske in subtropske rastline iz celega sveta.
www.oceanorchids.si

Razgledni stolp Vinarium €
25 km
Najlepša razgledna točka Prekmurja. Povzpnite se na
stolp Vinarium, najvišji razgledni stolp v Sloveniji, in
uživajte v razgledu na območje 4 držav.
www.vinarium-lendava.si

Pustolovski park Bukovniško jezero €
11 km
Ščep adrenalina za male in velike. Okrepite gibalne
sposobnosti v pustolovskem parku z 58 plezalnimi elementi, prilagojenimi starosti in zmogljivostim.
www.pustolovskipark.si

Doživljajski park Vulkanija €
24 km
Vas zanima, kako bruhajo vulkani? V Doživljajskem parku Vulkanija boste lahko ponovno doživeli izbruh ter
spoznali razburljivi svet vulkanov.
www.vulkanija.si

Živalski vrt Sikalu ZOO €
22 km
Čisto pravi živalski vrt s skoraj 350 domačimi in eksotičnimi živalmi. Otroci se lahko tukaj učijo ravnati z živalmi, jih božajo in hranijo. Na voljo so otroški safari džipi.
www.sikaluzoo.si

Prazgodovinska naselbina v Razkrižju €
29 km
V prazgodovinski naselbini boste spoznali, kako so živeli pred 5500 leti, kako se je peklo v prapeči, obdelovalo
zemljo s kamnitim ralom in še marsikaj.
www.razkrizje.si/turizem/prazgodovinska-naselbina-gradisce-s-prikazom-zivljenja-izpred-5500-let

Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Oddaljenost od Terme 3000-Moravske Toplice

Naravne in kulturne znamenitosti
Bukovniško jezero in energijske točke
11 km
V senci dreves okoli jezera se nahajajo številne blagodejne energetske točke, ki izboljšajo zdravje in počutje.
Ob kapeli sv. Vida v gozdu se nahaja Vidov izvir, z – po
ljudskem izročilu – zdravilno vodo.
www.bukovniskojezero.si

Lendavske gorice
25 km
Slikovite Lendavske gorice, ki se vzpenjajo nad Lendavo
in okoliškimi vasmi, boste najbolje spoznali s potepom
po vinski turistični cesti.
www.visitpomurje.eu/si/ponudniki/lendavske-gorice

Plečnikova cerkev Gospodovega Vnebohoda
6 km
Cerkev je delo znanega slovenskega arhitekta Jožeta
Plečnika. Zaradi snežno bele zunanjosti ji domačini pravijo tudi »bela golobica«.
www.visitpomurje.eu/si/ponudniki/zupnijska-cerkev-gospodovega-vnebohoda-plecnikova-cerkev

Romanska Rotunda
11 km
Okrogla cerkvica, posvečena sv. Nikolaju in Devici Mariji, ki je nastala v sredini 13. stoletja, je spomenik okrogle
romanske arhitekture ter gotskega slikarstva.
www.visitpomurje.eu/si/ponudniki/rotunda

Copekov mlin
16 km
V zaselku Mačkovci je edini izmed petih mlinov, ohranjenih na potoku Črncu. Med drugo svetovno vojno ga
sovražniki niso odkrili, zato še danes stoji v zavetju starodavnih dreves.

Otok ljubezni in povratek v tradicijo büjrašev
19 km
Na njem si lahko ogledate büjraški muzej, plavajoči mlin
na Muri ali se sprehodite ob rečnem bregu med topoli in
tulipanovci.
www.izakovci.si

Dvorec Rakičan
8 km
Baročni dvorec obdaja angleški park skozi katerega vodi
učna pot. V dvorcu pa se danes nahaja raziskovalno izobraževalno središče.
www.ris-dr.si

Lončarska vas Filovci €
3 km
Spoznajte najznačilnejšo domačo obrt v Prekmurju, lončarsto, ter avtohtone cimprače - s slamo krite in iz lesa
ter ilovice grajene hiše.
www.loncarska-vas.com

Krajinski park Goričko
22 km
Bogata zgodovina, slikovita krajina, živa narava in domačije Goričkega vas vabijo k raziskovanju Pomurja.
www.park-goricko.org

Negovsko jezero in krajinski park Negova
30 km
Negovsko jezero je eno izmed enajstih grajskih ribnikov,
ki je imelo nekoč velik obrambni pomen v času vpadov
Turkov. Od teh so ostali le trije.

Grad Negova
33 km
Grad Negova se je v 11. stoletju razvil iz lesenega strelskega dvorca, konec 15. stoletja pa so ga dozidali. V sklopu grajskega kompleksa je urejen bogat zeliščni park.
www.gradnegova.si

Grad na Goričkem
22 km
Največji krajinski park Goričko v Sloveniji se ponaša
tudi z največjo graščino v Sloveniji s 365 sobami.
www.visitpomurje.eu/si/ponudniki/grad-grad-nagorickem

Murski logi in mrtvice reke Mure pri Veržeju
18 km
Spoznajte pravi naravni biser. Gozdna učna pot ob bregovih reke Mure in mrtvicah nudi poučen družinski izlet
v naravi. Možen ogled z vodičem.

Razkriški kot in energijske točke
27 km
Pot v Razkriškem kotu vodi ob reki Ščavnici in ob številnih točkah zdravilnih zemeljskih energij. Tukaj je tudi
Ivanov izvir z (po ljudskem izročilu) zdravilno vodo.
www.razkrizje.si/turizem/

Raziščite kraje v bližini ...
Murska Sobota - prestolnica Prekmurja
8 km
Sprehodite se skozi mestni park do gradu sredi obsežnega mestnega parka ter po živahni Slovenski ulici. V
mestu sta na ogled Stolna in Evangeličanska cerkev.
www.zkts-ms.si/turizem

Beltinci - srčika slovenske žitnice ob reki Muri
13 km
Občina Beltinci predstavlja »srčiko slovenske žitnice ob
reki Muri«. Poleg neokrnjena narave ob Muri je v Beltincih na ogled baročni dvorec s parkom, neobaročna
cerkev sv. Ladislava in druge znamenitosti.
www.beltinci.net

Radenci – svetovni znani po naravni mineralni vodi
19 km
Radenci so se razvili v zdraviliški kraj med severnimi
obronki Slovenskih goric in reko Muro. Širše območje
kraja je eno najbogatejših in najbolj kakovostnih slatinskih okolišev na Slovenskem.
www.ztsradenci.si

Gornja Radgona in avstrijski Bad Radkerburg, povezana
z »mostom prijateljstva«
22 km
Sprehodite se na grič do gradu, od koder se ponuja razgled na Pomurje in v Avstrijo. V Radgoni obiščite Špital
ter park spominov »Nikoli več« in Alejo velikih ter posedite v eni izmed kavarn v Bad Radkerburgu.
www.kultprotur.si

Velika Polana - Evropska vas štorkelj
21 km
Občina se od leta 1999 ponaša z nazivom Evropska vas
štorkelj. Naziv si je prislužila zaradi največje populacije
bele štorklja in odnosa ljudi do nje.
www.visitpomurje.eu/si/odkrij/o-pomurju/obcina-velika-polana

Maribor - mesto z najstarejšo trto
62 km
Drugo največje mesto v Sloveniji, obdano s slikovitimi
hribi in vinogradi. Sprehod po mestu vam bo razkril številne znamenitosti, Pohorje pa ponudilo številne aktivnosti v naravi.
www.maribor-pohorje.si

Preverite ponudbo lokalnih pridelovalcev in
turističnih kmetij ...
Eko-socialna kmetija Korenika
24 km
Na kmetiji Korenika vam predstavijo značilnosti ekološkega kmetijstva in uporabo zelišč v vsakdanjem življenju. Sodelujete lahko tudi pri pripravi tradicionalnih
jedi ekološkega izvora.
www.korenika.si

Domačija Passero s podeželsko čokoladnico
3 km
Prekmurska podeželska čokoladnica Passero slovi po
pristnih domačih okusih. Na posestvu lahko degustirate
domače dobrote in najdete odlične čokolade, ki so jim
dodali pridih domačnosti.
www.passero.si

Šunkarna Kodila
5 km
V šunkarni omogočajo ogled in pokušino šunk in delikates iz Pomurja. Z veseljem vam predstavijo zorilnice z
slamnato streho, kjer zorijo prekmurske šunke.
www.kodila.si

Kmečka sirarna Gorički raj
13 km
V sirarni pripravljajo mlečne izdelke iz kravjega, ovčjega in
kozjega mleka, pri čemer koristijo vse prednosti naravnega
okolja za sonaravno bivanje, kmetovanje in proizvodnjo.
www.goricki-sir.si

Čebelarstvo Tigeli in čebelarski muzej
18 km
Oglejte si čebelnjak s konca 19. stoletja z ohranjeno
opremo in na kratkem, vodenem sprehodu skozi muzej
spoznajte svet čebel, na koncu pa preizkusite še medene dobrote, ki jih lahko kupite tudi za domov.
www.cebelarski-muzej.si

Čebelarstvo Šalamun in čebelarski avtobus
19 km
V Čebelarstvo Šalamun vam bodo predstavili zdravilne
lastnosti čebeljih proizvodov in apiterapijo. Na ogled je
tudi pravcati čebelarski avtobus v bližnjem gozdu, kjer
lahko preizkusite dobrodejnosti apiterapije.
www.salamun.si

Kmetijstvo Kovač z nasadom sivke
12 km
Na obrobju Bakovcev se nahaja nasad sivke in žajblja s
približno 18.000 sadikami. Najlepše je od sredine junija
do začetka julija, ko je sivka v polnem razcvetu.
www.bakovka.si

Lectarstvo Medičarstvo Celec Jožica
15 km
V družinskem medičarstvu izdelujejo tradicionalne
lectove figure, najbolj pa so prepoznavni po navadnih
medenjakih, po starem družinskem receptu.
www.medicarstvo-celec.si

Pomelaj /Sablova domačija
23 km
Na Sabolovi domačiji Zadruge Pomelaj si lahko ogledate
izdelavo izdelkov iz ličja in šibe ter seznanite s tradicionalno domačo obrtjo in dejavnostmi na podeželju.
www.pomelaj.si

Vinska klet in domačija Marof
17 km
Vinska klet Marof nad Mačkovci se ponaša s sodobnimi
prostori za tradicionalno pridelavo vin. Poleg degustacije vrhunskih vin pripravljajo tudi hišne jedi in regionalno obarvane dobrote.
www.marof.eu

Hiša vin Cuk
26 km
Vinogradništvo je ‘paradna disciplina’ domačije Cukovih, kjer boste lahko degustirali njihova hišna vrhunska
vina ob spremljavi domačih narezkov ter sladic.
www.hisa-vina-cuk.si

Pivovarna Bevog
19 km
Slovenski pivovar Vasja Golar v pivovarni Bevog vari
piva, ki zasedajo večino prve deseterice najboljših zvarjenih v Avstriji.
www.bevog.at

Oljarna Kocbek
30 km
Oljarna, z začetki v letu 1929, ima poleg bučnega olja v
svojem programu tudi čokolado z bučnim oljem in semeni ter mila. Na ogled je proizvodnja, kjer se stiska
olje.
www.kocbek.si

Rokodelski center Duo €
18 km
Center stare obrti združuje tradicijo, domačnost in
umetnost. Tukaj lahko spoznate in sodelujete pri rokodelskih delavnicah: lončarstvu, pletenju z ličja, modeliranju z glino ...
www.marianum.si/rokodelski-center

Oljarna Šaruga
22 km
Na ogled je oljarna in kmetija. V degustacijski dvorani
lahko poizkusite jedilna olja, domačo slivovko in vino.
Obisk ob predhodni najavi.
www.oljarna-saruga.si

Oljarna Štesl
24 km
V oljarni si lahko ogledate celoten proces predelave
bučnega in orehovega olja, od semena do olja. Ukvarjajo se z integrirano pridelavo sadja, poljščin, pridelavo
olja ter čebelarstvom.

5 km
Vinotoč Jani Erniša
Vinogradniška kmetija in vinotoč, kjer iz starih sort
grozdja ustvarjajo odlična vina. Ta združujejo s tradicionalno gostinsko ponudbo, iz doma pridelanih sestavin.
www.vino-jani.com

23 km
Vinotoč Belak
Družina Belak se že vrsto let ukvarja z gojitvijo vinske
trte. Obdelujejo cca. 3 ha lastnih vinogradov. Ponosni
so na svojo obnovljeno 400 let staro zidanico, večinoma
ohranjene v prvotnem stanju.

Turistična kmetija Puhan
6 km
Turistična kmetija se nahaja na bregu Vršič med vinogradi. Ponujajo domače prekmurske jedi iz sestavin, ki
jih sami pridelajo na njihovi kmetiji v Černelavcih.
www.turizempuhan.si

Ranč Vermida
22 km
Na ranču Vermida se lahko preizkusite v jahanju, poleg
konjev pa živijo na ranču tudi druge domače živali.

Turistična kmetija Firbas
30 km
Na turistični kmetiji Firbas vas razvajajo s pristno domačo hrano. Če bi želeli tukaj preživeti več časa se lahko preizkusite v kmečkih opravilih, otroci pa bodo uživali v družbi živali.
www.firbas.si

Zidanica Malek
37 km
V več kot 350 let stari zgradbi je danes očarljiva Zidanica Malek, kjer lahko ob odličnih jeruzalemskih vinih
uživate v sproščujočem pogledu na okoliške vinograde.
www.visitjeruzalem.com/sl/zidanica-malek
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