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
Banovci.

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.terme-banovci.si

Priporočena doživetja v Pomurju
Živalski vrt Sikalu ZOO €
17 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

Tropski vrt Ocean Orchids €
22 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

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

Prazgodovinska naselbina v Razkrižju €
14 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 Term Banovci

Naravne in kulturne znamenitosti
Otok ljubezni in povratek v tradicijo büjrašev
9 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

Razkriški kot in energijske točke
14 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/

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

Bukovniško jezero in energijske točke
24 km
V senci dreves okoli jezera se nahajajo številne blagodejne energetske točke, ki izboljšajo zdravje in počutje.
www.bukovniskojezero.si

Vinska cesta Jeruzalem
15 km
Doživite Jeruzalem: deželo kakovostnih vin, gostoljubnih domačinov in očarljive narave.
www.jeruzalem.si

Negovsko jezero in krajinski park Negova
21 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.

Mrtvice reke Mure in gozdna učna pot
2 km
Murski logi in mrtvice reke Mure pri Veržeju predstavljajo pravi naravni biser. Gozdna učna pot ob bregovih reke
Mure in mrtvicah nudi poučen družinski izlet v naravi.

Copekov mlin
23 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.

Lončarska vas Filovci €
19 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

Kapelski vrh s cerkvijo sv. Marije Magdalene
16 km
Kapelski vrh je ena najbolj priljubljenih izletniških točk
v Radgonsko-kapelskih goricah. Na najvišji točki, Kapeli, stoji župnijska cerkev z razgledom, ki seže daleč
naokoli.

Legenda: € Oznaka za plačljivo vstopnino

Oddaljenost od Term Banovci

Raziščite kraje v bližini ...
Ljutomer - kasaško, filmsko in vinsko mesto
8 km
Ljutomer predstavlja osrčje Prlekije. Njegovo mestno jedro sestavljajo trije trgi, vsak s svojim znamenjem. Mesto
je znano po vinogradniški in kasaški tradiciji.
www.jeruzalem.si

Radenci – svetovni znani po naravni mineralni vodi
15 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

Murska Sobota - prestolnica Prekmurja
14 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

Gornja Radgona in avstrijski Bad Radkerburg, povezana
z »mostom prijateljstva«
20 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

Preverite ponudbo lokalnih pridelovalcev in
turističnih kmetij ...
Čebelarstvo Šalamun in čebelarski avtobus
200 m
V Čebelarstvo Šalamun vam bodo predstavili zdravilne
lastnosti čebeljih proizvodov in apiterapijo. Na ogled je
tudi pravcati čebelarski avtobus v bližnjem gozdu.
www.salamun.si

Čebelarstvo Tigeli in čebelarski muzej
2 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

Turistična kmetija Vrbnjak
13 km
Doživite domačnost, pristnost in dotik narave. Otroci lahko tukaj spoznajo domače živali, se igrajo, jahajo konje...
www.turisticna-kmetija-vrbnjak.si

Šunkarna Kodila
17 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

Rokodelski center Duo €
2 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

Zidanica Malek
16 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

Kmetijstvo Kovač z nasadom sivke
9 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

Vinogradniška kmetija Hlebec
21 km
Na turistični kmetiji vas popeljejo po bogato založeni
vinski kleti in postrežejo z izbranimi domačimi jedmi in
lokalnimi specialitetami.
www.hlebec-kog.com

Oljarna Kocbek
13 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

Turistična kmetija Puhan
18 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
17 km
Vinogradniško posestvo Vino Kupljen
Tradicionalno družinsko vinogradniško posestvo, katerega začetki segajo v leto 1836. Rdeča nit vinske zgodbe
Vina Kupljen so vina Stars of Styria ter druge zvezde v
nastajanju.
www.vino-kupljen.com

Vinotoč Belak
16 km
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
ohranjeno v prvotnem stanju.
www.ztsradenci.si/kiosk/index.php/prehrana/item/
60-vinotoc-belak/60-vinotoc-belak

Foto: Sava Hotels & Resorts, Fototeka STO, Fototeka RDO

Vinski hram Brenholc
15 km
Gostišče se nahaja v nekdanji Fürstovi graščini stari več
kot 300 let. Poskusite prleške specialitete in vrhunska
vina ljutomersko-ormoških goric na najvišji točki prelepih vinskih gričev.
www.brenholc.com

