OBIŠČEM, RAZIŠČEM IN ODKRIJEM
GORIČKO - (ZA)ČUTIM GORIČKO
5-zvezdična doživetja na območju las goričko

OBIŠČEM, RAZIŠČEM IN ODKRIJEM GORIČKO - (ZA)ČUTIM GORIČKO
Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije
PARTNERSTVO:
Pomurska turistična zveza - vodilni partner v operaciji
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan - partner v operaciji
Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p. - partner v operaciji
OPIS OPERACIJE:
Z operacijo sodelovanja (ZA)Čutim Goričko smo nadgradili turistično ponudbo in razvili nove turistične produkte, s katerimi smo povečali
privlačnost regije in zagotovili, da se bodo obiskovalci radi vračali v naše kraje. Pomurska turistična zveza kot regijska turistična organizacija
za območje Pomurja skrbi za povezovanje deležnikov, njihovo izobraževanje na področju turizma, promocijo Pomurja kot turistične destinacije in
razvoj turizma. PTZ je s svojim znanjem s področja turizma in oblikovanja atraktivne turistične ponudbe v okviru operacije sodelovanja (ZA)Čutim
Goričko organizirala izobraževalno-ozaveščevalne delavnice, ki so bile namenjene deležnikom na območju LAS Goričko, ki s svojo dejavnostjo
delujejo na področju turizma, enogastronomije, kulture, ohranjanja tradicije (gostinci, hoteli, apartmaji, počitniške domačije, turistične kmetije...),
rokodelstva, nevladnih organizacij, kmetijstva, socialnega podjetništva, prostovoljstva, ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov. Delavnice so hkrati
bile namenjene povečanju prepoznavnosti Goričkega na turističnem zemljevidu Slovenije in promociji podeželskega turizma kot 5 zvezdična doživetja. Lokalni deležniki bodo z novim znanjem lahko sledili in dosegali cilje slovenskega turizma, ter pozitivno prispevali k boljši
prepoznavnosti območja LAS Goričko. Povezovanje deležnikov turizma in oblikovanje inovativne turistične ponudbe smo nadgradili z
vzpostavitvijo spletnega Informacijsko-rezervacijskega sistema, ki bo služil kot orodje za lažje dostopanje do lokalnih turističnih produktov
in za omogočanje enostavnega načina rezerviranja edinstvenih turističnih doživetij. Naš poglavitni cilj je promocija inovativnih turističnih
doživetij, ki smo jih razvili v okviru inovativnega partnerstva. Partner RIS Dvorec Rakičan je z opremo poustvaril videz grajskih sob in s tem
obiskovalcem ponuja avtentično izkušnjo, ki jih popelje v čas, ko so dvorec naseljevali člani plemiške družine Batthyány. Partner Sadjarstvo
Ficko z degustacijsko opremo obiskovalcem ponuja avtentično izkušnjo, saj se lahko sami preizkusijo v izdelovanju eteričnih olj in kuhanju
marmelade. Dodatno je pristna izkušnja podkrepljena s piknikom v sadovnjaku in čudovitim razgledom na Goričko pokrajino. Nove oz.
posodobljene turistične produkte smo povezali s kočijo 21. stoletja, ki obiskovalce popelje do posameznih turističnih točk. Na podlagi tega smo
razvili 5-zvezdične turistične produkte, ki so predstavljeni v sklopu Informacijsko-rezervacijskega sistema in so na razpolago zainteresiranim
obiskovalcem.

OBIŠČEM, RAZIŠČEM IN ODKRIJEM GORIČKO
Raziskovanje Goričkega bomo pričeli zjutraj z odkrivanjem skrivnosti gradu Grad, ki se v virih omenja že leta 1208. Nahaja se v
istoimenskem naselju Grad na Goričkem in predstavlja najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem, z več kot 360 sobami. S svojo
impozantno pojavo in bogato zgodovino pusti pečat na vsakem obiskovalcu, ki se poda na osemsto letno popotovanje v preteklost.
Grajsko poslopje krasijo srednjeveški kletni prostori, stanovanjski del in grajske ječe, renesančni obrambni stolp in baročni arkadni
hodniki, ki v sebi skrivajo številne umetniške in rokodelske zaklade. V središču za obiskovalce bomo dobili informacije o naravni in
kulturni krajini območja, in sicer v obliki razstav in filmov, spremljal nas bo vodnik. Po ogledu gradu se bomo odpravili v bližnji
Doživljajski park Vulkanija, kjer bomo spoznali zanimivosti o vulkanskem delovanju na območju Goričkega in njegovih geoloških
značilnostih. Obisk Vulkanije bomo dopolnili z obiskom starega kamnoloma bazaltnega tufa, ki se nahaja v bližini. Po končanem
obisku bomo pot nadaljevali do vinske kleti Marof v Mačkovcih, ki ponuja vrhunska lokalna vina in sodeluje v partnerstvu Gourmet
over Mura. V vinski kleti Marof bomo degustirali vrhunska lokalna vina, ki jih pridelujejo na območju LAS Goričko. Našo pot bomo
nadaljevali v smeri Murske Sobote, kjer se bomo ustavili v vasici Markišavci, ki slovi po odlični prekmurski kulinariki. Obiskali bomo
Restavracijo Kodila in uživali v petzvezdični kulinariki izpod rok vrhunskih chefov.

t Marof

e
Vinska kl

Doživljajski park Vulkanija

Restavracija Kodila

Produkt "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.

PO POTEH GORIČKIH GRADOV IN DVORCEV
1. dan

Goričko ponuja možnost obiska številnih gradov in dvorcev, ki prikazujejo slovito zgodovino območja. Raziskali in razkrili bomo grajske
skrivnosti ter spoznali bogato kulturno dediščino Goričkega! Izhodišče dvodnevnega raziskovanja območja LAS Goričko bo Murska
Sobota, ki se ponaša z laskavim nazivom »srce Pomurja«. Tam se nahaja Grad Murska Sobota, ki skupaj s parkom predstavlja središče
kulturnega in družabnega dogajanja v mestu. Z ogledom gradu bomo začeli dopoldne. Od leta 1956 grajsko poslopje nudi prostore
Pomurskemu muzeju Murska Sobota, ki hrani stalno razstavo o zgodovini življenja ljudi na tem območju od začetka naselitve do danes.
Pot bomo nadaljevali proti Moravskim Toplicam, kjer si bomo privoščili kosilo v Gostišču Pri Štorklji. Po kosilu se bomo odpravili v
smeri vasi Prosenjakovci. Na poti se bomo ustavili v Selu, kjer se nahaja arhitekturna posebnost območja - Rotunda. Nastala je v 13.
Stoletju in gre za izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture ter gotskega slikarstva. Po krajšem počitku bomo pot nadaljevali
proti ruševinam nekoč mogočnega in čudovitega dvorca Matzenau, ki je bil do leta 1945 v lasti družine Matzenauer. Leta 1876 je bil
zgrajen kot letno in lovsko prebivališče, kasneje pa je bil preurejen v bolnišnico. Danes so od dvorca ostali zidovi, kljub temu še vedno
privablja mnoge ljubitelje fotografije. Dan bomo zaključili v dvorcu Rakičan, kjer bo najprej za vas pripravljena pristna prekmurska
večerja. Po celodnevnem odkrivanju grajskih skrivnosti bomo prenočili v novo-opremljenih grajskih sobah v dvorcu Rakičan. Čudovita
oprema daje sobam dodaten grajski pridih in omogoča pristno doživetje ter vrnitev v čas, ko so dvorec naseljevali člani družine
Batthyány. Petzvezdično doživetje dopolnjujejo naravni materiali in nekateri detajli, ki bodo navdušili vsakega obiskovalca. Dvorec
ponuja možnost prenočitve tudi v drugih grajskih sobah, kar omogoča, da lahko v dvorcu prenočijo tudi večje skupine turistov
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Produkt "Po poteh goričkih gradov in dvorcev" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ob
finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.

2. dan

Po zajtrku bomo nadaljevali z raziskovanjem dvorca Rakičan, kjer se danes med drugim nahaja Raziskovalno Izobraževalno Središče
Dvorec Rakičan. V okviru tega deluje Konjeniški center Dvorec Rakičan, kjer je nastanjenih 20 konjev. Center ponuja možnost tečaja
jahanja, terapije s konji in še mnogo več. Po ogledu zunanjosti dvorca bo sledil ogled posameznih prostorov dvorca. Pod strokovnim
vodstvom bomo spoznali zgodovino dvorca in zanimive legende, ki so se razvile skozi čas. Na raziskovanje gradu in okolice se bomo
odpravili tudi s kočijo 21. stoletja, ki nas bo odpeljala na prav posebno pustolovščino. Pustimo se zapeljati zgodbam, ki jih je skozi
zgodovino napisal dvorec. Po vožnji s kočijo nas bo na grajski terasi pričakala degustacija lokalnih dobrot. Po zasluženem
kulinaričnem oddihu se bomo odpravili proti vasi in istoimenskem gradu Grad, ki se nahaja v vasici z istim imenom, in je od dvorca
Rakičan oddaljen približno 26 kilometrov. Okoli gradu se razteza park, zgrajen v angleškem stilu. V njem najdemo stare tulipanovce, ki
so med najstarejšimi v Sloveniji, rdeče bukve in hraste, sofore in druga drevesa, ki še danes lepšajo podobo parka. Okoli gradu se
spleta več legend. Če gre verjeti ustnemu izročilu, naj bi grad postavili templjarji. Ena izmed legend omenja tudi graščaka, ki je želel
krono letečega zmaja. Prav tako znana je tudi legenda o graščakovem sinu in vrtnarjevi hčeri, ki pa se ni končala srečno. Del prostorov
je odprt za javnost. Ogledali si bomo poročno dvorano in ostale prostore, ki so bili prenovljeni. V gradu se nahaja manjša prodajalna
spominkov. Po obisku gradu se bomo sprehodili po Graščakovi poti, po kateri se bomo iz grajskega hriba spustili do središča vasi
Grad, kjer stoji cerkev Marije Vnebovzete, ki spada med najkvalitetnejše arhitektonske gotske spomenike Goričkega. Potepanje po
gradovih bomo zaključili s kraljevsko kulinarično izkušnjo v bližnjem gostišču Marof v Mačkovcih.

Grad Grad na Goričkem

Dvorec

Rakičan

Degustacija lokalnih
dobrot

Produkt "Po poteh goričkih gradov in dvorcev" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.

OBČUTI UTRIP SRCA POMURJA
1. dan

Panonska ravnina vas vabi k odkrivanju številnih naravnih in kulturnih biserov ter odlične kulinarike, ki nas zagotovo ne bodo pustili
ravnodušne. Pot bomo začeli pri Bransbergerjevi domačiji, kjer bomo v dobro ohranjeni domačiji videli bint, konjsko vprego, cepce,
rašiško in druge predmete. Tako bomo spoznali utrip življenja izpred več kot sto sedemdeset let. V posebnem prostoru pa je že prej
bila urejena tudi galerija s stalno razstavo likovnih del lastnika Ernesta Bransbergerja. Lastnik se ponaša s stalno razstavo lovskih
trofej iz okoliških logov. Pot nadaljujemo do Ledavskega jezera, kjer bomo uživali v naravnih lepotah. Po sprehodu ob jezeru se
bomo odpravili proti naselju Rogašovci, kjer bomo zavili z glavne ceste in že nas bo pričakalo posebno doživetje na kmetiji Sadjarstvo Ficko. V objemu goričkega sadovnjaka, največjega nasada kutin, bomo opravili kosilo in se nato preizkusili v obiranju
plodov, pripravi domače marmelade in eteričnega olja. Sproščeni in polni novega znanja bomo našo pot nadaljevali v Oljarno Dajč,
kjer bomo spoznali pridelavo zelenega zlata (prekmurskega bučnega olja) in ostalih domačih proizvodov. Po ogledu in degustaciji se
bomo povzpeli na Sotinski breg, ki je najvišji vrh Prekmurja in meri 418 m. Legenda pravi, da se nam bodo izpolnile vse želje, če se
bomo povzpeli nanj. Območje Goričkega je bogato z globinskimi mineralnimi vodami, o čemer pričajo številni naravni vrelci na tem
območju. Ogledali in poskusili bomo naravno mineralno vodo CANA ROYAL WATER, ki je edini primer polnjenja mineralne vode na
območju LAS Goričko. Dan bomo zaključili v dvorcu Rakičan, ki ponuja možnost prenočitve v dveh novo-opremljenih grajskih sobah, s
kategorizacijo štirih zvezdic. Oprema daje sobam dodaten grajski pridih in omogoča pristno doživetje ter vrnitev v čas, ko so dvorec
naseljevali člani družine Batthyány. Petzvezdično doživetje dopolnjujejo naravni materiali in nekateri detajli, ki bodo navdušili vsakega
obiskovalca. Dvorec ponuja možnost prenočitve tudi v drugih grajskih sobah, kar omogoča, da lahko v dvorcu prenočijo tudi večje
skupine turistov.
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Produkt "Občuti utrip Srca Pomurja" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.

2. dan

Naslednji dan bomo nadaljevali z raziskovanjem dvorca Rakičan, nato pa se bomo s kočijo 21. stoletja odpravili na raziskovanje bližnje
okolice. Dvorec namreč predstavlja odlično izhodiščno točko za odkrivanje bližnjih znamenitosti, med katerimi velja omeniti paviljon
Expano, ki se nahaja zgolj 3 kilometre od dvorca. Tja se lahko odpravite peš, s kolesom, ki ga lahko najamete v dvorcu ali z avtom. Za vse,
ki si želijo pristne grajske izkušnje, pa se lahko do paviljona Expano zapeljejo s kočijo 21. stoletja. Oblika paviljona predstavlja slovensko
geografsko pokrajino, vsebinsko pa je zasnovan kot regijski promocijski center Expano, ki predstavlja Pomurje v malem ali Vrata v
Pomurje. Notranjost paviljona nas bo pospremila po razstavi, v kateri nam bodo na inovativen multimedijski način predstavili čudoviti
svet ob Muri. V paviljonu se bomo okrepčali v gostilni, kupili vrsto prekmurskih spominkov in se prepustili raziskovanju znamenitosti
Pomurja. Ob paviljonu se nahaja Soboško jezero, ki ponuja številne priložnosti za aktivno preživljanje časa z družino in prijatelji.
Posebnost jezera je gibalni park za odrasle, ki vključuje kar 34 fitnes postaj, za otroke pa skrbi več igral. Obiskovalci se lahko udejstvujejo
tudi v ostalih aktivnostih kot so plavanje, vodena vadba v gibalnem parku, surfanje, supanje, jadranje, zorbing na vodi, vožnja s kajakom
in kanujem in cela vrsta aktivnosti za otroke. Poleg gibalnih parkov so na voljo 4 hišice s kaminom, kjer si bomo pripravili piknik. Po
aktivno preživetem času ob jezeru se bomo odpravili v center Murske Sobote, kjer bomo obiskali Pomurski muzej Murska Sobota,
Galerijo Murska Sobota, Evangeličansko cerkev, ali pa se bomo zgolj sprehodili po mestnem parku in uživali v enem izmed najlepše
ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji. Po raziskovanju kulturnih zakladov mesta se bomo podali v Gostilno Rajh, kjer se bomo razvajali s
tradicionalnimi prekmurskimi dobrotami.
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Produkt "Občuti utrip Srca Pomurja" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.

PO PREKMURSKI RAVNICI K BELI GOLOBICI
Dvorec Rakičan zaradi svoje edinstvene lege predstavlja odlično izhodišče za obisk znanih in manj znanih krajev in znamenitosti, ki
slikoviti pokrajini dajejo poseben čar in pričajo o tem, kako so nezdružljivo povezani z okoljem, v katerem se nahajajo. Dvorec Rakičan
je bil že od začetka obstoja dobro povezan z lokalnim okoljem in to tradicijo ohranja še danes. Po kratkem ogledu dvorca se bomo
odpravili v smeri naselja Lipovci, kjer se bomo zavili na avtocesto in čez nekaj minut izbrali izvoz Turnišče. Nato bomo nadaljevali v
smeri naselij Renkovci in Filovci. V lončarski vasi Filovci se bomo seznanili z obrtjo, ki je močno vpletena v pomursko tradicijo.
Lončarske sposobnosti bomo preizkusili ob vodenju lokalnih mojstrov oblikovanja gline. Ustvarili bomo lasten unikatni izdelek iz
prekmurske gline. Ob izdelovanju in oblikovanju vašega izdelka bomo začutili pravo panonsko dušo in v svojih rokah bomo začutili
prst, ki so jo uporabljali domačini že stoletja. Po končanem lončarjenju se bomo odpravili v sosednjo vas, katera se ponaša s prav
posebnim sakralnim objektom. Cerkev Gospodovega vnebohoda je bolj znana pod vzdevkom »bela golobica«, saj zaradi svoje
snežnobele fasade in oblike rahlo spominja na golobico. Cerkev je zasnoval sloviti slovenski arhitekt Jože Plečnik. Po ogledu cerkve se
bomo sprehodili do turistične kmetije Puhan, kjer bomo poskusili lokalna vina in se okrepčali s prekmurskimi prigrizki. Sledi vožnja
skozi tipično obcestno prekmursko vasico Tešanovci, kjer se bomo ustavili v pravi prekmurski čokoladnici (Passero). Lastnika
čokoladnice nam bosta zaupala svojo zgodbo in nam predstavila z ljubeznijo pripravljene sladke izdelke. Polni novega znanja o
čokoladi se bomo odpravili do Moravskih Toplic, kjer se bomo sprostili v črnem zlatu, kot jo domačini radi poimenujejo. Gre namreč
za termomineralno vodo, ki s svojo toploto in bogato kemijsko sestavo olajša marsikatero zdravstveno težavo. Popolnoma sproščeni
se bomo vračali proti Murski Soboti in Rakičanu, kjer bomo ob cesti opazili cerkev sv. Martina, ki se nahaja v vasi Martjanci. Gotsko
cerkev iz 14. stoletja je leta 1392 s freskami poslikal Janez Akvila iz Radgone. Med freskami je upodobljen tudi umetnik in njegov
avtoportret spada med najstarejše slikane avtoportrete v Evropi. Potepanje zaključimo v dvorcu Rakičan, kjer lahko posedite na terasi
kavarne ob pogledu na grajske konje.
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Produkt "Po prekmurski ravnici k Beli golobici" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.

ODKRIJ ZAKLADE GORIČKEGA S KOLESOM
Za aktivne kolesarje, ki želijo prvovrstno izkušnjo, območje LAS Goričko ponuja številne označene kolesarske poti, ki niso zgolj
ravninske, ampak ponujajo tudi številne poti po razgibanih gričih Goričkega. Goričko sodi med najlepše naravne zaklade Pomurja, ki ga
je vredno obiskati peš ali s kolesom. Užijte naravne lepote, ki jih ponuja čudovita pokrajina. Našo kolesarsko pot bomo začeli izpred
dvorca Rakičan, kjer se bomo odpravili v smeri Murska Sobota - Bodonci - Grad - Rogašovci. Naša prva točka bo okrepčilo v vasi
Bodonci v Gostilni na Jasi. Pot bomo nadaljevali po Goričkih gričih v smeri Grad na Goričkem, kjer se bomo ustavili pri največjem
slovenskem gradu Grad in si pod mogočnimi krošnjami grajskega parka nabrali novih moči. Sprehodili se bomo po dvorišču
mogočnega gradu in se naužili energije, ki jo oddajajo številna drevesa in prav posebno označene energijske točke. Našo pot bomo
nadaljevali v smeri naselja Rogašovci, kjer nas bo pričakalo prav posebno doživetje na kmetiji Sadjarstvo Ficko. V objemu goričkega
sadovnjaka, največjega nasada kutin, bomo opravili pravo goričko okrepčilo in se preizkusili v pripravi domače marmelade ali v pripravi
eteričnih olj. Siti in polni nove energije bomo nato nadaljevali pot mimo Ledavskega jezera proti Murski Soboti in Rakičanu. Narava
okoli jezera nas bo navdušila s pogledi na vinograde, naselja in travnike. Kolesarsko izkušnjo bomo zaključili v Restavraciji Zvezda v
Murski Soboti.

Sadjarstvo Ficko

Ledavsko jezero
ričkem

Grad Grad na Go

Produkt "Odkrij zaklade Goričkega s kolesom" je nastal v sklopu operacije "Obiščem, raziščem in odkrijem Goričko", podukrep 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino Programa je odgovorna Pomurska turistična zveza. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP, je MKGP.
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Fotografije si sledijo po vrstnem redu, od leve proti desni.
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Vinska klet Marof (https://marof.eu/en/#klet)
Doživljajski park Vulkanija (https://www.vulkanija.si/)
Restavracija Kodila (https://www.kodila.si/)
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RIS Dvorec Rakičan
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Rok Horvat
Mario Škraban
Sadjarstvo Ficko
RIS Dvorec Rakičan
Tonči Lučić
Pomurje - The Land Of Fairytales
Tonči Lučić
Pixabay (https://pixabay.com/)
Edita Celec
Tonči Lučić
Visit Pomurje (https://visitpomurje.eu/providers/lake-ledava/)
Sadjarstvo Ficko

OBIŠČEM, RAZIŠČEM IN ODKRIJEM GORIČKO - (ZA)ČUTIM GORIČKO
Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz
proračuna Republike Slovenije

