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
Lendava.

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-lendava.si

Priporočena doživetja v Prekmurju
Razgledni stolp Vinarium €
2 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 €
19 km
Ščep adrenalina za male in velike. Okrepite gibalne
sposobnosti v pustolovskem parku z 58 plezalnimi elementi, prilagojenimi starosti in zmogljivostim.
www.pustolovskipark.si

Tropski vrt Ocean Orchids €
19 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

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 Term Lendava

Naravne in kulturne znamenitosti
Lendavske gorice
1 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

Otok ljubezni in povratek v tradicijo büjrašev
28 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

Kapela Sv. Trojice in mumija vojščaka Hadika
3 km
Naravno ohranjena mumija Mihaela Hadika, ki je Lendavo branil pred turškimi vpadi, je na ogled v kapelici
Svete Trojice, ki zaradi izredno lepe lege in razgleda
velja za priljubljeno izletniško točko.
www.zupnija-lendava.si/sl/cerkev-svete-trojice-in-mumija-mihaela-hadika/

Plečnikova cerkev Gospodovega Vnebohoda
23 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

Bukovniško jezero in energijske točke
20 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

Copekov mlin
9 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.

Razkriški kot in energijske točke
29 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
26 km
Baročni dvorec obdaja angleški park, skozi katerega vodi
učna pot. V dvorcu se danes nahaja raziskovalno izobraževalno središče.
www.ris-dr.si

Raziščite kraje v bližini ...
Lendava – sredi idilične vinorodne pokrajine
1 km
Lendava ima bogato multi-kulturno tradicijo. Na sprehodu skozi mesto si oglejte Lendavski grad, židovsko
sinagogo, kapelico z mumijo Mihaela Hadika, evangeličansko cerkev, baročno cerkev sv. Katarine in muzej
meščanstva.
www.lendava-lendva.si

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

Velika Polana - Evropska vas štorkelj
12 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

Murska Sobota - prestolnica Prekmurja
29 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

Hop, preko meje ...
Žabnik, Međimurje
12 km
V Žabniku, na najbolj severnem delu Hrvaške blizu Svetega Martina na Muri, stoji edinstven, več kot 110 let star
mlin na Muri. V okolici je urejena Mlinarjeva pot.

Nakupovalni izlet Lenti, Madžarska
25 km
Lenti je bil nekoč priljubljen nakupovalni kraj in tržnica
še danes vabi s cenovno ugodno ponudbo.
Čakovec, Hrvaška
22 km
Čakovec je prijetno mesto v središču Medžimurja s čudovitimi mestnimi parki in bogato kulturno vsebino.
Najbolj prepoznaven je Stari grad Zrinskih.

34 km
Varaždin, Hrvaška
Varaždin, prikupno hrvaško baročno mesto, z baročnimi
stavbami, z znanim Varaždinskim pokopališčem in dvorcem Stari grad.

Preverite ponudbo lokalnih pridelovalcev in
turističnih kmetij ...
Hiša vin Cuk
2 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

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

Pomelaj /Sablova domačija
9 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

Turistična kmetija Puhan
26 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

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

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