Prekmurje skriva veliko skritih in zanimivih krajev, ki so vredni ogleda.
Otok ljubezni
Naša pot se bo začela na Otoku ljubezni (plavajoči mlin na Muri). Otok ljubezni, obdan z reko
Muro, je znan po delujočem mlinu na vodi. Ker mlin še deluje, si lahko notranjost ogledate in
tudi lahko kupite moko, ki je bila tam zmleta. Kraj je primeren za družinski izlet in pomirjajoč
sprehod ob reki Muri.







Naslov: Ižakovci 9231 Beltinci
Teren: Raven
Primerno za otroke: DA
E-pošta: center.duo@siol.net
Telefon: +386 41 694 087
Delovni čas: ponedeljek – petek: 8.00-16.30; sobota: 8.00-14.00

Doživljajski park Vulkanija
Po kopici ljubezni lahko odidete v Doživljajski park Vulkanija. V parku boste spoznali
vulkan, ki je izbruhnil na območju Slovenije in tudi veliko zanimivosti o geoloških
značilnostih našega sveta. V parku boste spoznali krtka Ojla in čarovnico Ezo, ki vaju bosta
spremljala skozi park. Naši najmlajši pa lahko vse to spoznajo skozi računalniško igrico.
Ogledi so lahko samo vodeni.









Naslov: Grad 174, 9264 Grad
Teren: Raven
Primerno za otroke: DA
Telefon: 02/553 10 00
E-pošta: info@vulkanija.si
Spletna stran: http://vulkanija.si
Cena: Odrastli: 10€ otroci od 6 do 15 let: 7€ Najstniki: 8€ mlajši od 6 let: brezplačno
Delovni čas: mar-apr: pon zaprto, tor–ned: 10.00–16.00; maj-sep: pon. zaprto, tor–
ned: 10.00–18.00

Kolesarjenje po Prekmurju
Prekmurje ima kar nekaj kolesarskih poti, ki so vredne kolesarjenja. Tukaj je zbranih nekaj, ki
so primerne tudi za mlajše otroke.
Neman časa pa nej volej (Nimam časa in ne volje), Moravske Toplice-TečanovciMoravske Toplice (6 km)
2. K štrkon na obisk (K štorkljam na obisk) Moravske Toplice-Noršinci-MartjanciMoravske Toplice (8 km)
3. Romantiki naprouti (romantiki naproti) Moravske Toplice – Zgornji Moravci –
Fokovci – Vučja Gomila – Tešanovci – Moravske Toplice (18 km)
1.




Teren: Različen
Primerno za otroke: Če znajo kolesariti

Na koncu našega izleta se bomo odpravili v največji grad v Sloveniji, ki se imenuje Grad. Ima
365 sob in zato spada med velike fevdalne zgradbe. Vredno ogleda, saj je grad zelo velik in v
pritličju so urejene delavnice domačih obrti.




Naslov: Grad 191 9264 Grad
Teren: Raven
Primerno za otroke: za mlajše nezanimivo






Telefon: 02 551 88 60
E-pošta: park.goricko@siol.net
Spletna stran: http://www.park-goricko.org
Delovni čas: od aprila do septembra: 10.00 - 18.00; marec, oktober, november: 10.00 16.00

Po napornem in zanimivem izletu se pa lahko odpravimo tudi v kopališče terme 3000.Imajo
veliko toboganov, bazenov, bazenov za otroke ... Otroci še posebej mladostniki, si bodo ta
izlet zapomnili. :)









Naslov: Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice
Teren: Raven
Primerno za otroke: DA
Telefon: 02 512 22 00
E-pošta: info@terme3000.si
Spletna stran: http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/moravske-toplice/
Delovni čas: ponedeljek-nedelja: od 9. do 21. ure
Cena: tukaj

