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Oglasna priloga

Ena največjih znamenitosti področja

med Ormožem, Ljutomerom in Gor-

njo Radgono, ki ga zaznamuje govori-

ca domačinov – gučanje, je vasica Je-

ruzalem. Legenda pravi, da so mu

ime nadeli slavni križarji, ki so se tu-

kaj ustavili na svojem pohodu v Sve-

to deželo. Obiskovalce očara z nepo-

zabnimi razgledi na okoliške vinogra-

de, tam je zaradi nekdanjega Panon-

skega morja še vedno najti ostanke

školjk. Če boste potrpežljivi in imeli

malce sreče, boste lahko globoko v

prle ških gozdovih vsaj za hip uzrli

redko in plašno črno što rk l j o.

Prleki se radi pohvalijo s tem, da

imajo največji vinograd v Sloveniji,

njihova destinacija obsega več kot

šest odstotkov vseh slovenskih vino-

gradov. Najimenitnejše mesto pripa-

da belim vinom, med katerimi

kraljevsko mesto zaseda najstarejša

sorta vinske trte v Jeruzalemskih go-

ricah - šipon. Ime naj bi nastalo v ča-

su Ilirskih provinc, ko so Napoleon in

njegovi vojaki ob pitju vina vzklikali

«Si, bon! (Ja,dobro!), kar so domačini

slišali kot šipon .

Domov iz Prlekije se zagotovo ne

smete odpravili niti brez pokušnje

aromatičnega bučnega olja in izvr-

stnih prleških jedi. Te vas bodo priča-

kale na skorajda vsaki turistični kme-

tiji. Pri Ozmečevih v Veliki Nedelji go-

spodarica Šebekove domačije Sonja

ponosno pove, da tisto, kar Prleki pri-

vo ščijo sebi, z veseljem ponudijo tudi

gostom. Najraje jih postreže s sveže

pečeno pogačo – p ostržjačo, domačim

narezkom iz tunke, ajdovimi in koruz-

nimi žganci, marmeladami, skutnim

namazom z bučnimi semeni in grozd-

nim sokom. Kljuko si Sonjini gostje z

vsega sveta podajajo že od leta 1990,

poleg prenočišč v osmih sobah in

dveh apartmajih pa so jim po novem

na voljo še tri glamping hišice. Druži-

na Ozmec sprejema tudi turistične

bone, nočitev z zajtrkom vas bo stala

okoli 30 evrov. Prav zaradi bonov le-

tos pričakujejo največ slovenskih

obiskovalcev, ki bodo zagotovo nav-

dušeni tudi nad hišno vinsko kletjo in

muzejem stare kmečke opreme.

Nekdaj bazeni tovarne sladkorja,

danes lagune svetovnega pomena

Le streljaj stran v goste na rahli vzpe-

tini vabi vinska klet Kogl. Vinske

zgodbe se na posestvu, kjer poleg

odličnih vin kraljujeta dvestoletna lipa

in gosposka zidanica iz leta 1820, pove-

zujejo v kulturno – umetniških dogod-

kih, nad katerimi bdi Franci Cvetko s

svojo družino. Sprostitev na zeleni te-

rasi z razgledom na vinograde in po-

ku šnjo odličnih vin lahko nadgradite z

obiskom srca Prlekije - Ormoža. Ogled

gradu Ormož in sprehod skozi grajski

park lahko dopolnite z obiskom Graj-

ske pristave Ormož, v kateri domuje

Pokrajinski muzej.

Ljubitelji narave se nikar ne odreci-

te izletu v Ormoške lagune, ki slovijo

kot naravni rezervat in mokrišče, v

katerem domujejo številne ogrožene

vrste ptic, labodi, žuželke in največja

posebnost - čreda tridesetih vodnih

bivolov, ki se prosto pasejo na breži-

nah. Bazeni nekdanje tovarne sladkor-

ja v Ormožu so služili za potrebe čiš-

čenja odpadnih voda pri predelavi

sladkorja, po zaprtju tovarne leta 2006

in prekinjenem dotoku vode v bazene

pa so postali območje za gnezdenje in

selitev vodnih ptic. Po zagotovitvi no-

vega dotoka vode so gospodarji obno-

vili habitate vodnih ptic, postavili štiri

opa zovališča, poleg pohodniških in

kolesarskih poti ter poti za jahanje pa

obiskovalce v raju za orintologe in lju-

bitelje neokrnjene narave vselej priča-

kata mir in sprostitev.

Za poživitev telesa in duha

Lepote narave je tudi sicer najlepše

raziskovati »na lasten pogon« - peš

ali s kolesom. Po občinah Ormož, Sve-

ti Tomaž in Središč ob Dravi vodi ma-

nj zahtevna Ormoška planinska pot,

dolga 64 kilometrov. Del poti se pre-

kriva tudi s slovenskim delom pešp o-

ti E7, ki je primerna za vso druži n o.

Pe š ali s kolesom jo lahko uberete tu-

di po Jakobovi poti, ki velja za sred-

njeve ško romarsko pot in je označe-

na z rumenimi Jakobovimi školjkami .

Za tiste z več kondicije je primerna

30 kilometrov dolga Dravska kolesar-

ska pot, ki Ormož povezuje s Ptujem.

Pika na i kolesarjenja na obronkih

gozdov, gozdnih jas in nabrežinah so

ogledi kulturnih znamenitosti, okrep-

čila z dobrotami lokalne kuhinje in

p okušnja vinske kapljice. Hedonisti

še posebej prisegajo na srednje zah-

tevno krožno kolesarsko pot Pot vina

in kulinarike, ki združuje izbrane vin-

sko - kulinarične ponudnike v ši ršem

ormo ško - ljutomerskem področju,

medtem ko boste ljubitelji narave ne-

pozabnih spominov deležni na kole-

sarski poti, poimenovani Pot izjemne

narave ob vodah.

Kjer čas teče počasneje

Pika na i obiska dežele odprtih ljudi,

ki se znajo iskreno veseliti, je zagotovo

postanek med vinskimi griči, kjer vas

bodo poleg izjemnih razgledov navdu-

šili simboli tamkajšnjih krajev - klo-

potci. Izdelani iz petih vrst lesa so na-

menjeni odganjanju ptičev in obenem

predstavljajo statusni simbol vinogra-

dnikov. Največjega na svetu, zapisane-

ga v Guinnessovo knjigo rekordov in s

premerom vetrnic več kot 20 metrov,

boste našli v Hermancih pri MIklavžu.

Nič manj privlačen klopotec vas bo

pričakal tudi v Zasavcih, kjer domuje

turistična kmetija Puklavec. Pika na i

p okušnje domačih dobrot in izbrane

vinske kapljice bodo čudoviti razgledi

na okoliške gričke, za katere mnogi

pravijo, da so še lepši kot v svetovno

znani italijanski Toskani, medtem ko

boste poletno osvežitev z vsem, kar

sodi zraven, našli v katerih od bližnjih

termalnih kopališč, kot so Banovci, Ra-

denci, Moravske Toplice in Lendava.

Še namig za vse, ki vas zanima bivanje

oziroma koriščenje turističnega bona

pri Puklavčevih - cena nočitve z zajtr-

kom za osebo znaša 30 evrov, za pol-

penzion pa 42 evrov. ×

destinacija jeruzalem slovenija

Poletna doživetja v srcu Prlekije

.....................................................................

TFTina Jereb

.....................................................................

Resda Prlekija slovi po

gostoljubnosti domačinov,

pristni prleški kulinariki in

vrhunskih vinih, a

pokrajina v severovzhodni

Sloveniji med Dravo in

Muro obiskovalce očara

tudi z vrsto drugih

d oživetij. Združena v

blagovno znamko

Jeruzalem Slovenija nudi

edinstvene izkušnje, celo

opazovanje vodnih bivolov.

Prleki pravijo, da na njihovi zemlji rastejo in zorijo vina za vse okuse sveta.

V Središču ob Dravi in okolici si lahko

omislite jahanje ali adrenalinsko vožnjo

s kočijo.

Naravni park Ormoške lagune so raj za ljubitelje narave in dom številnih ži vals k i h

vrst, tudi vodnih bivolov.

Glamping hišice na turistični kmetiji OzmecSre dišče posestva Kogl je dvestoletna lipa.

Krepčilen prleški zajtrk na Šebekovi domačiji

Priredit ve

in dogodki:

Po Jakobovi poti (24. - 27. julij)

Vikend lanu in lončarije

(31. julij - 2. avgust)

Vikend odprtih kleti in postavlja-

nje klopotcev (14. - 16. avgust)

Praznik buč (11. - 13. september)

Festival postržjač (23. - 25. oktober)

Mar tinovanje (6. - 11. november)


