
Mura in Raba – Prekmurje, Prlekija in Porabje.

Nekoč je tu tekla meja med dvema državama, tu je bila ločnica 
med Prekmurci in Porabci, danes pa je območje del zelene vezi 
Evrope. 
Veliko znamenj na poti govori o preteklosti, polni zgodb in 
spominov ter prihodnosti, polni sodelovanja in doživetij.

Tridnevni program pohodništva, kulinarike in sprostitve

1. dan
Dogodivščina se prične na kmetiji Csupor-Major v Andovcih/Orfalu, od koder se podamo na pohod 
’Po peš poteh Graničarjev’ do karavle v Čepincih. Ogledali si bomo obnovljeno karavlo z muzejsko 
zbirko, nato pa pot nadaljevali proti razglednemu stolpu na Verici/Kétvölgy. Sledi krajši odmor za 
malico iz ’nahrbtnika’, nato pa bomo nadaljevali pot do Števanovec/ Apátistvánfalva, kjer bo daljši 
postanek s kosilom. V zadnjem delu poti bomo tik pred zaključkom v Andovcih/Orfalu zavili še na 
na posestvo s čebelami in zdravilnim vrtom ter se ustavili v eko parku (v sezoni). Sledita počitek in 
večerja.

2. dan
Po zajtrku na kmetiji Csupor-Major se bomo skupaj odpravili proti eko-socialni kmetiji Kocljevina v 
Prosenjakovcih, kjer nam bodo predstavili delo in življenje na kmetiji, živali in domačo pridelano 
hrano. Sledi vožnja do Bukovniškega jezera z možnostjo sprehoda okrog jezera, ogledom kapelice in
izvira sv. Vida ter sprostitvijo na energetskih točkah. Pred večerjo se bomo na posestvu Passero 
posladkali s čokolado, nato pa napolnili želodčke z domačimi dobrotami v gostilni Lovenjakov dvor 
v Polani. Sledi le še nastanitev v Apartmajih Banonia v Banovcih.

3. dan
Po zajtrku bomo potepanje začeli pri Babičevem mlinu na Muri, v Veržeju, od koder se bomo po 
ogledu podali na pohod ob Muri vse do Tinekovega broda na Gornjo Bistrico. Po kosilu si bomo v 
popoldanskih urah ogledali središče Prlekije, mesto Ljutomer, ter zavili na pokušino vrhunskih vin v 
Enoteko. 

Doživetje dveh dežel, treh pokrajin in številnih lokalnih ponudb se v Ljutomeru tudi zaključi.

Informacije in rezervacijo lahko opravite preko e-pošte: dozivetja@dozivi-goricko.si.

Splošni pogoji organizatorja Prak d.o.o. so sestavni del programa in so na voljo na spletni strani murarabatour.eu 


