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Neskončne ravnice, polni okusi in pristni ljudje.
Na kaj pa vi pomislite, ko vas povabimo po Pomurju?
Morda na »čarno« Muro, ki povezuje Prekmurje in
Prlekijo v eno, srčno regijo. Na bogato tradicijo, ki
še danes živi v vsakdanu domačinov. Pa na vesela
srečanja! Ob dobri hrani in še boljšem vinu. Na
blagodejno naravo daleč od urbanega hitenja, cest
in hrupa. Tudi na toplo sonce, ki tu tako pogosto
razvaja ravnine in gričevja. Na narečja, ki se včasih
zdijo kot čisto svoj jezik. In na toplino, gostoljubje in
preprostost ljudi, ki jih govorijo.
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Vse to je doma na bregovih Mure. Zato vabljeni na
potep po Pomurju.

DOBROVNIK
Expano

RADENCI
Negovski
grad

TURNIŠČE

Z nami se sprehodite skozi pet zgodb iz prve roke.
Na poti nas bodo v narečju pozdravili domačini,
vzeli si bomo čas, da raziščemo okolico, in se ustavili
tam, kjer nastajajo najlepše fotografije.
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TAKO ZVENI POMURJE
Raznolika in, kar priznajmo si, včasih težko razumljiva narečja so edinstvena lastnost Pomurja. Ta
pokrajino naredijo še posebnejšo in privlačnejo za
obisk.
Prisluhnili jim bomo na naslednjih straneh. Vsaka
QR koda nam omogoča dostop do avdio posnetka
z nekaj značilnimi frazami z izbranega območja.
Uživajte ob spoznavanju novih, tudi »žmetnih«
besed.

Skenirajte QR
kodo in prisluhnite narečjem

46.6601° N, 16.1662° E

Urbano
življenje po
prekmursko

Pa smo prispeli! V Mursko Soboto, srce Pomurja,
namreč. Tu se bogata tradicija prepleta s
sodobnim utripom mestnega vsakdana. In kam
naprej? Lahko se prelevimo v grofe in grofice ter
se sprehodimo skozi grajske sobane, v Expanu
poletimo z virtualnim balonom ali prisluhnemo
prijetni glasbi na poletnem koncertu na prostem.
Morda pa začnimo kar z dödoli, da potešimo
lakoto.

#visitmurskasobota
#expanopark
#soboskojezero
#dvorecrakican
#visitbeltinci
#otokljubezni
#rekamura

Prekmurska gibanica

Butični mestni hotel

Pajani krüj

Kampiranje ob reki Muri

Dödoli

Dvorec Rakičan

Pomurski muzej in
Galerija Murska Sobota

Interaktivni doživljajski
park Expano

Folklorni in drugi
festivali

Vodni športi na
Soboškem jezeru

Poletni glasbeni in
kulinarični festivali
na prostem

Verska in etnična
pestrost

Spust po reki Muri

RAZIŠČITE

Bober
Vidra

Mednarodni festival
sodobnega plesa Fronta
Balonarski festival

K

ar naprej, kar naprej. Vstopite skozi vrata v Pomurje - Expano. Doživljajski park ob Soboškem
jezeru je prav zares Pomurje v malem.
Najprej
preizkusimo moč misli in z njimi premikajmo vodo. Da
se po miselnem naprezanju nekoliko sprostimo, pa
prisluhnimo pomurski glasbi. Prepoznate glas Vlada
Kreslina?
Prekmursko šunko, gibanico in domač sok nam postrežejo kar na terasi Expana, da lahko uživamo v razgledu
na jezero.
Vidite dekle v kajaku, kako drsi po mirni
gladini, in družinico na obali jezera, ki se preizkuša v gibalnem parku? Srce Pomurja je pravo središče pestrega
dogajanja za raziskovalce vseh starosti.

Po vodnih športih si izposodimo soboški biciklin in
se zapeljimo v Mursko Soboto. Naredimo en krog po
mestnem parku in se ustavimo v soboškem gradu, da si
ogledamo stalno razstavo v Pomurskem muzeju.
Čas je za odmor v Hranilnici prekmurskih dobrot, ki domuje sredi mesta v soboški secesijski stavbi.
Poleg
znamenite arhitekture pa ponuja tudi številne okusne
lokalne dobrote.
Zvečer nas čaka koncert na Soboških dnevih, pred tem
pa se odpravimo do broda na reki Muri, ki povezuje
prekmurski in prleški breg. Tamle nas že pozdravlja brodar, da nas odpelje čez deročo Muro. Uživajte v vožnji

in povejte, če zagledate kakšnega metulja. Tu namreč
domuje kar 1200 vrst.
Medtem ko se nedaleč od nas
vrti kolo plavajočega mlina na Muri, si na Otoku ljubezni
privoščimo značilno pomursko malico. Tu res vedo,
kako se »paja krüj«.

Kakšen dan je za nami! Čas je, da si naberemo svežih
moči v mestnem butičnem hotelu. Preden se poslovimo, sledite QR kodi, da izveste, kaj pomeni »boug
žegnjaj«, potem pa ste pripravljeni na nov dan (kulinaričnega) raziskovanja.

Preden se vrnemo v Mursko Soboto, obiščimo Dvorec
Rakičan, da se preizkusimo v ježi konj. Le nekaj minut
stran, v Beltincih, pa se zavrtimo v ritmih ljudske glasbe
na Mednarodnem folklornem festivalu. Ta se vsako
poletje odvija pod mogočnimi hrasti ob gradu.
Če
želimo ujeti kino na soboškem grajskem dvorišču, se zdaj
kar odpravimo. Zavijmo samo še do Puconec, da na dödolijadi poskusimo odlično tradicionalno pomursko jed.
Prisluhnite narečju

Več na visitpomurje.eu

Reka Mura
z UNESCO zaščito

46.72122° N, 16.2476° E

Od vrveža
oddaljeni
kraji
Pssst. Slišite pomirjujočo tišino daleč od mestnih
središč? Zmoti jo le lisica, ki v bližini koplje svoj
brlog, in doneč zvon Plečnikove cerkve v Bogojini.
Smo v Krajinskem parku Goričko, pokrajini,
prepredeni z griči. Dobrodušen domačin nam
hiti razlagati o bogati tradiciji, ki je v teh krajih
še kako živa, medtem pa nam že postrežejo z
domačo ajdovo zlejvanko. Takšen je vsakdan v teh
koncih: preprost in poln topline.

Termomineralna voda

Prekmurska šunka

Termalni hoteli

Krajinski park Goričko

Bujta repa in koline

Štorklja

Podeželske čokolade

Nastanitve s pridihom
tradicije

Jedi in pridelki iz ajde

Romanska rotunda
v Selu

Termalna vodna
doživetja

Plečnikova cerkev
v Bogojini

Golf

Lončarstvo
Zeliščarstvo

S kolesom po Goričkem
Evropska kulturna pot
sv. Martina Tourskega

Turistične kmetije

Turistične tržnice
Grajski bazar
Festival ajde, buč
in bezga
Kolesarski maratoni

M

islim, da nam bo vsem prijala popolna sprostitev, zato začnimo s skokom, ali bolje rečeno,
počasnim spustom v prijetno termalno vodo. Črna termomineralna voda, ki polni bazene v Moravskih Toplicah, blagodejno vpliva na telo. Da si poživimo duha, pa
se podvizajmo v Aqualoop, prvi evropski vodni tobogan
s polnim lupingom!

Po prekmurski malici smo pripravljeni na raziskovanje
Goričkega. Tu je pred tremi milijoni let bruhal zadnji
vulkan na območju Slovenije, ki je zdaj ponovno oživel. Ampak brez skrbi, bruha samo v varnem zavetju
doživljajskega parka Vulkanija.
S krtkom Olijem in
čarovnico Ezo se odpravimo v podzemlje, da izvemo vse
o nastanku gričevnate pokrajine.

Tudi vam že kruli v želodcu? Po kopanju se odlično
prileže prava prekmurska šunka, ki nam jo postrežejo gostoljubni domačini na bližnji izletniški kmetiji.
Medtem ko uživate v kulinaričnih dobrotah, se ozrite na
sosednjo njivo. Vidite štorkljo, ki je pravkar pristala med
rdečkastimi stebli ajde?

Če že potujemo v preteklost, se sprehodimo še do
gradu v Gradu na Goričkem, ki je s 365 sobami največji
slovenski grad.
S poročnimi svati počakajmo na
zaljubljenca, ki se bosta danes poročila v grajski poročni
dvorani.

Poskusiti moramo še kar nekaj lokalnih dobrot, zato
si privoščimo nekaj »športanja«. Po urejenih kolesarskih poteh, ki se tu vijejo v dolžini več kot 250 km, se
zapeljimo do romanske rotunde v Selu. Legenda pravi,
da naj bi cerkev sprva pripadala templjarjem. Morda jih
odkrijemo na pisanih freskah, ki jo krasijo.

Naša tradicionalna »indašnja« hiška je pripravljena,
da si v njej naberemo energijo za še več raziskovanja.
Preverite samo še značilne »rejči«, ki vam bodo pri tem
prišle prav. Poslušate jih lahko po skeniranju QR kode.

Ustavimo se na turistični tržnici, kjer se stojnice kar
šibijo pod težo okusnih jedi. Bi kos sveže pečenega
kruha z domačim medom, odlično prekmursko šunko
ali tradicionalno ajdovo zlejvanko? Poskusite kar vse, ne
bo vam žal. Nato pa izberite še kakšen unikaten lončen
izdelek.

Prisluhnite narečju

Več na visitpomurje.eu
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#moravsketoplice
#terme3000
#termevivat
#krajinskiparkgoricko
#vulkanija
#loncarskavas

46.5216° N, 16.1885° E

S tradicijo
obarvan
vsakdan

Dobrodošli med Prleki in Prlečkami,
gostoljubnimi in dobrosrčnimi prebivalci
desnega brega Mure! Tu bomo našli kraj
za sprostitev in oddih ter si nabrali svežih
moči. Ko se bomo naužili miru, pa se bomo
še dodobra razgibali s kolesarjenjem po
bližnji in daljni okolici.

Jeruzalemske gorice

Prleška tünka

Terme in glamping

Reka Mura

Prleška gibanica

Turistične kmetije

Ribniki

Vino šipon

Hotel in dvorec

Staro mestno jedro
s štirimi trgi

Kolesarjenje

Grossmanov festival

Pohodništvo

Kasaške dirke

Jahanje

Prleški sejem

Lončarstvo
Hipodrom
Muzeji

Martinovanje

N

Z malo sreče si bomo lahko ogledali tudi nedeljsko
kasaško dirko.
Ustavimo se še v veličastnem parku
z mogočnimi stoletnimi hrasti, ki rastejo na prizorišču
prvega slovenskega tabora.

ajprej se ustavimo v Ljutomeru, ki leži v osrčju
Prlekije. Tu je Karol Grossmann posnel prvi slovenski filmski zapis. Središče Prlekije zato vsako poletje
s ponosom vabi na zdaj že kultni žanrski Grossmannov
festival fantastičnega filma in vina. Seveda, če vas zombijsko renčanje in lesena hoja ne prestrašita preveč.
Festival namreč gosti tradicionalno parado zombijev.
Kot se za Prlekijo spodobi, je festival tudi vinsko
obarvan in ponuja degustacijo najžlahtnejših prleških
vin.

Da bi poskrbeli tudi za najmlajše, si mestne znamenitosti oglejmo med sprehodom po učni poti »S Tinkom
po Ljutomeru«, polni zanimivih nalog.
Ljutomera
pa nikakor ne smemo zapustiti brez domačih lokalnih
dobrot, ki jih najdemo v zadružni trgovini.

Preden se odpravimo naprej, zavijmo v muzej, obiščimo
lončarsko delavnico in hipodrom, kjer zagotovo ujamemo katerega od elegantnih ljutomerskih kasačev.

Se bomo naprej podali s kolesom? Na voljo nam je kar
135 kilometrov kolesarskih poti. Najprej se zapeljemo
do osmih ribnikov na Podgradju.
Tu imamo prilož-

nost za popoln odklop ob poslušanju ptičjega petja in
opazovanju različnih živali.

dobrote pa pospremimo s kozarcem tradicionalnega
šipona. Ta je menda navdušil celo Napoleonove vojake.

Vzpnemo se na bližnji Jeruzalem, ki velja za eno najočarljivejših vinskih pokrajin na svetu.
Nekateri ga imenujejo kar nebeški kraj. Medtem ko uživamo v neverjetnem
razgledu in dobri družbi, za popolno doživetje poskrbi
značilni zvok klopotca, ki nas doseže s sosednjega griča.

Jutri nas čaka še veliko raziskovanja, zato se je pametno
dobro spočiti v prijetnem okolju številnih nastanitev, še
prej pa uživati v zdravilnih vrelcih term. Preden si zaželimo »lehko noč«, sledite QR kodi, da se naučite nekaj
najpogostejših prleških izrazov.

Po mnogih prevoženih kilometrih nam vsem po glavi roji
isto vprašanje. Toda brez skrbi, odlične hrane je tukaj na
pretek. Prlekija slovi po slastni prleški tünki in gibanici, ki ju ponujajo na turističnih in izletniških kmetijah.
Vsekakor poskusimo tudi ajdov krapec, vse kulinarične
Prisluhnite narečju

Več na visitpomurje.eu
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#visitprlekija
#grossmannfest
#biotermemalanedelja
#dvorecjeruzalem

46.5679° N, 16.4656° E

V iskanju
razgledov

238, 239 in 240 stopnic! Pa smo na vrhu
pomurskega Eifflovega stolpa. Tako pravijo
razglednemu stolpu Vinarium Lendava, od koder
seže pogled vse do Madžarske, Hrvaške in Avstrije.
Tik pod stolpom v Lendavskih goricah že zori
grozdje, če res dobro pogledate, pa v daljavi morda
ujamete odsev mirne gladine Bukovniškega jezera.
Zdi se mi, da slišim vrvež lendavskega Bogračfesta.
Pridite, gremo pogledat, kaj ponujajo.

#visitlendava
#lendavavabi
#vinariumlendava
#hotelvinarium
#bukovniskojezero
#tropskivrt
#velikapolana

Lendavske gorice

RAZIŠČITE

Bukovniško jezero

Bograč in svetovna
prestolnica bograča
Raznolika vina
Langaš in votli kolač

Spanje v zidanicah
Mestni hotel
S slamo krita hiška

Lendavski grad

Pot železne zavese EV13

Bogračfest

Sinagoga in judovsko
pokopališče

Vidov kolesarski
maraton

Lendavska trgatev

Mumija Mihaela Hadika

Pustolovski park

Gledališka in koncertna
dvorana

Dan špargljev
Hotiški ribiški dnevi

»D

ober dan, jó napot kívánok,« nas pozdravi
prijazna domačinka iz Lendave, dvojezičnega
območja na skrajnem vzhodu Slovenije. Povabi nas na
Lendavski grad, ki kraljuje med slikovitimi vinorodnimi
griči.
V zadnjih letih so prav v teh prostorih gostovala
največja imena likovne umetnosti, gotovo jih poznate:
Pablo Picasso, Francisco de Goya, Rembrandt in Joan Miró.
Povzpnimo se še nekaj deset metrov nad Lendavske
gorice, na razgledni stolp Vinarium Lendava. Gremo po
stopnicah ali z dvigalom? Kakorkoli že, za tak razgled
se splača povzpeti dodatnih nekaj več kot 53 metrov.
Vznožje stolpa pa nam ponudi prijeten pogled na

nekaj povsem drugačnega: lokalne jedi in vina. Preden
se odpravimo naprej, se v hiškah založimo z domačimi
kulinaričnimi dobrotami ter laškim rizlingom in chardonnayem.

laskav naslov mojster bograča. Sprehodimo se med
njimi, morda nas kdo povabi na pokušino ali najdemo
celo koga, ki cvre langaš!

Prispemo v središče Lendave, v eno od le dveh slovenskih sinagog.
Lendavska sinagoga je danes razstavni
in prireditveni prostor in pomemben spomenik judovski
skupnosti, ki je nekoč živela tu.

Po dobri hrani se še malo razgibajmo v pustolovskem
parku ob Bukovniškem jezeru. Za tiste malo manj pustolovske obiskovalce pa bo dovolj že gozdni sprehod okrog
jezera. Šumenje vetra v drevesnih krošnjah in počasno
valovanje jezerske gladine delujeta res pomirjujoče.

Ko stopimo na ulico, iz starega mestnega jedra že zadiši
po priljubljeni lokalni jedi - bograču. Na tradicionalnem
bogračfestu se številne ekipe trudijo, da bi si prikuhale

Veste, da se sredi Pomurja skriva tudi čisto pravi tropski
vrt? Podajmo se skozi 1500 m² tropske džungle in v rastlinjaku Ocean Orchids odkrijmo dih jemajoče orhideje.

»Vége«, konec raziskovanja za danes. Jutri nas čakajo
veliki načrti, ki med drugim vključujejo kolesarjenje.
Zato se čim prej poslovimo in spočijmo v eni od zidanic
v osrčju vinogradov.
Prisluhnite samo še posnetku
na QR kodi, da boste zjutraj vedeli, kako pozdraviti
domačine v »goricah«.

Prisluhnite narečju

Več na visitpomurje.eu

Murska šuma in mrtvice

46.6505° N, 16.0452° E

Povezovalna
moč vode

Čas je za zdravico! Prispeli smo namreč v kraje, ki
slovijo po najboljših osvežitvah z mehurčki. Le kdo
ne pozna mineralne vode iz Radenec in penine iz
Radgonskih goric? Zdaj, ko so kozarci polni, nazdravimo
krajem, ki jih na vsakem koraku spremlja voda. Kjer
tekači že desetletja premagujejo maratonske kilometre
in kjer prebivajo srčni ljudje, ki nas sprejmejo odprtih
rok. Preden znova napolnimo kozarce, se podajmo na
raziskovanje.

RAZIŠČITE

Zdravilni mineralni
vrelec

Mineralna voda

Zdraviliški hotel

Bučno olje

Hostel Radenci

Penina

Glampingi

Vinska fontana Kapela

Mini golf Radenci

Maraton treh src

Radgonska klet

Vinska kolesarska pot

Mačje mesto

Grad Negova

Pump track v Apačah

Pomurski sejem

Živalski vrt
Lisjakova struga

P

ravijo, da so na Radenskem polju nekoč živele
čarovnice, ki so v svojih podzemnih vrelcih pripravljale nevihte s točo. Čarovniški legendi o zdravilnem mineralnem vrelcu v Radencih morda res ne gre
verjeti, gotovo pa je, da voda, ki privre iz njega, blagodejno vpliva na telo in srce. Vidite, kako brbota pod
Vrelčnim paviljonom?
Voda v Radencih pa ni odlična le kot osvežilen napitek.
Da se prepričamo o tem, je naša naslednja postaja
Zdravilišče Radenci. Najprej v Salonu zdravja poskusimo mineralno vodo kar iz zdravilnega vrelca, nato pa se
potopimo v mineralno kopel, polno aktivnih sestavin, ki
poskrbijo za odlično počutje.

Medtem ko se namakamo, nedaleč stran zaslišimo startni strel in hitre korake tekačev, ki se poženejo na tekaško preizkušnjo Maratona treh src. Mi pa se podajmo
na kolo. Zapeljemo se lahko po Vinski kolesarski poti do
Vinske fontane Kapela na Kapelskem Vrhu in razgledne
točke ob cerkvi svete Marije Magdalene.

radenskih posebnosti bo navdušilo mlade in mlade
po srcu.

razstavo popelje skozi zgodbe domačinov, zatem pa še
med stotera zelišča grajskega vrta.

Ta družinski turistični
Zavijmo še v Mačje mesto!
festival je nastal kot poklon Mačku Muriju in njegovemu
avtorju Kajetanu Koviču. Eden največjih slovenskih pesnikov in pisateljev je namreč prebival prav v teh krajih.

Preden se odpravimo naprej, pojejmo kaj dobrega. Saj
smo vendar v pokrajini, ki slovi po jedeh, ob katerih se
cedijo sline. Ena od specialitet je domače bučno olje, s
katerim vam začinijo solato ali celo sladoled. Zdaj bi se
prileglo še kaj bolj osvežujočega. Spustimo se v vinske
kleti in si privoščimo kozarec radgonske penine ali vina.
Slap, ki nežno polzi skozi skale grajskega hriba vse do
kleti, prav zares ustvari čarobno vzdušje.

Že jutri bomo na Pomurskem sejmu izvedeli vse o
gospodarskih dejavnostih regije. Zato se kar poslovimo
in spočijmo v eni izmed glamping hišk, ki se skriva ob
Blaguškem jezeru. Za konec skenirajte QR kodo in prisluhnite narečnim besedam, ki vam bodo pri raziskovanju prišle še kako prav.

Ste za partijo mini golfa? Odigramo jo lahko v objemu
dreves v parku Radenci. 18 igralnih polj z motivi

Polni sveže energije si privoščimo še nekaj kulture.
Grad Negova nas že pričakuje, da nas s fotografsko
Prisluhnite narečju

Več na visitpomurje.eu

#visitradenci
#vinaskafonatanakapela
#minigolfradenci
#radgonskegorice
#visitapace
#blaguš
#maratontrehsrc

@Visitpomurje
@visitpomurje
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