
 
 

ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI; Radgonska cesta 10, 9252 Radenci 

Tel: 00 386 2  565 18 48, e – mail: zavod.radenci@siol.net, www.ztsradenci.si 

 

TIC Radenci 

Tel: 00 386 2 565 18 89, e - mail: info@ztsradenci.si 

 

»Obisk dežele vrelcev, vinogradov in veselih ljudi« 

 
 

Program izleta! 
 

Prihod v  Radence, kjer se vam pridruži lokalni vodnik. Sledi: 

- Ogled kraja Radenci in Zdravilnega vrelca z degustacijo naravne mineralne vode 

- Pokušina bučnega olja in semen v Oljarni Šaruga  

- Panoramska vožnja po vinski cesti 

- Ogled obnovljene vinoteke Društva vinogradnikov Kapela – pozitiven prikaz pridobitve 

evropskih sredstev,  degustacija vin 

- Ogled Cerkve Sv. Marije Magdalene na Kapeli 

- Ogled zidanice stare več kot 300 let in degustacija vrhunskih vin kapelskih vinogradov in 

malica »iz zakladnice prleške  kulinarike« na enem izmed vinotočev 

- Organizacija in vodenje  

 

Cena: 24 €/ osebi         Program št. ZTŠ001 
 

 »V deželi mehurčkov« 

 

 
Program izleta! 
 

Prihod v  Radence, kjer se vam pridruži lokalni vodnik. Sledi: 

- Ogled Radencev in degustacija mineralne vode iz naravnega vrelca  

- Ogled kleti prve slovenske penine ( Radgonske gorice d.d.), degustacija vin 

- Ogled cerkve Sv. Petra v Gornji Radgoni in Aleje velikih 

- Ogled muzeja Špital 

- Ogled cerkve Sv. Cirila in metoda v Radencih/Cerkev Sv. Marije Magdalene Kapela 

-  Ogled zidanice stare več kot 300 let in degustacija vrhunskih vin kapelskih vinogradov in 

malica »iz zakladnice prleške  kulinarike« na enem izmed vinotočev 

- Organizacija in vodenje 
 

Kosilo-doplačilo 

Cena: 25 €/ osebi                                                                                         Program št. ZTŠ002 

mailto:zavod.radenci@siol.net
mailto:info.radenci@siol.com


» Okus tradicije Radgonsko – Kapelskih goric« 

 

 
 

Program izleta! 

 

Dobrodošlica v Turistični pisarni na Avtobusni postaji v Radencih, kjer se vam  pridruži 

lokalni vodnik. Sledi: 

- Ogled Radencev in degustacija mineralne vode iz naravnega vrelca  

- Ogled vinogradništva Kolmanič, ogled vinske kleti, degustacija vin in manjša pogostitev 

- Ogled cerkve Sv. Marije Magdalene na Kapeli 

- Pokušina bučnega olja in bučnih semen v Oljarni Šeruga 

- Kosilo v Piceriji in gostilni Kostanj, degustacija piva 

- Ogled hiše penin Frangež, degustacija 3 vrst penin po Charmat metodi 

- Organizacija in vodenje  

 

Cena: 31 €/ osebi         Program št. ZTŠ003 
 

POSEBNI IZLETI 

 

Izleti za ribiče/ribiške družine (Sproščanje ob ribolovu) 

 

 
 

Program izleta! 

 

Dobrodošlica v Turistični pisarni na Avtobusni postaji v Radencih. Sledi: 

-  Ogled Radencev in degustacija mineralne vode iz  naravnega vrelca 

-  Ogled Cerkve Sv. Marije Magdalene na Kapeli 

-  Ogled 300 let stare zidanice in pokušina vin v Vinotoču Belak 

-  Kosilo  

-  Ribolov – Ribiški dom Hrastje Mota 

-  Malica/večerja v Ribiškem domu(po dogovoru) 

 

Cena: 33 €/ osebi 

 Program št. ZTŠ004 
 

 

 



Jesenski izlet / Martinovanje v deželi treh src 

Pri nas vse „delamo” s srcem- tudi vino! 
 

 
 

Program izleta! 

 

Dobrodošlica v Turistični pisarni na Avtobusni postaji v Radencih. Sledi:  

- Ogled Radencev in degustacija mineralne vode iz naravnega vrelca  

- Obisk oljarne Šaruga in pokušina bučnega olja   

- Ogled obnovljene vinoteke Društva vinogradnikov Kapela – pozitiven prikaz pridobitve 

evropskih sredstev,  degustacija vin 

- Ogled cerkve Sv. Marije Magdalene na eni najlepših razglednih točk Slovenskih goric 

- Ogled 300 let stare zidanice, degustacija vin ter lokalna poslastica 

-  Jesenska poslastica/Martinovo kosilo 

- Organizacija in vodenje  

 

Cena: 27 €/ osebi                              Program št. ZTŠ005 

  

Izlete vam po želji lahko tudi prilagodimo.  

Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


