
 

 

 

 

 

                                              

EKSKLUZIVNI PAKETI -  

KRATKE POČITNICE  
 

PREKMURJE – DEŽELA RAZVAJANJA 

 

                                            

 

OPIS 

Predstavljajte si romantično podeželje, kjer se razprostirajo bogata pšenična polja in slikoviti 

griči z vinogradi, idiličnimi vasicami z mlini na vodo in rožami na oknih. To je Prekmurje. 

Dežela štorkelj, katere gnezda na dimnikih so vsako pomlad polna novega življenja. Tu so 

gostoljubni ljudje ohranili stare običaje in svoja narečja. To je regija odličnega vina in 

nebeško dobre tradicionalne domače hrane s svojo kraljico – prekmursko gibanico. 

Zelena prekmurska pokrajina širokih ravnin, ki se rahlo vzpenjajo, dokler se ne srečajo z 

zaobljenimi griči in vinskimi potmi, nudi obilico športnih dejavnosti in ostalih aktivnosti - 

kolesarjenje, pohodništvo in nordijsko hojo, golf, rafting, jahanje itd. 



Na teh kratkih počitnicah boste ob degustiranju okusne domače hrane in plesu ob spremljavi 

skupine Gipsy band spoznali prekmursko tradicijo. To čudovito pokrajino boste lahko 

občudovali tudi med letom z balonom ali helikopterjem. 

 

VRHUNCI 

 tradicionalna večerja v Dvoru Lovenjak ob spremljavi odlične ciganske skupine 

 panoramski helikopterski polet 

 igranje golfa, doživetje v wellness centru v Termah 3000 ali kolesarjenje po želji 

 polet z balonom 

 zajtrk na prostem, v naravi 

 vožnja s terenskim vozilom (“buggy driving”) - opcijsko 

 

PROGRAM 
 

PETEK  
 

 popoldanski odhod z zasebnim vozilom in šoferjem v Polano pri Murski Soboti 

 sprejem in nastanitev v družinskem butičnem hotelu Štrk 

 tipična prekmurska večerja v Dvoru Lovenjak ob spremljavi ciganske glasbe 

 nočitev 

SOBOTA 

 polet s helikopterjem in ogled Prekmurja 

 pristanek v Moravskih toplicah 

 po želji igranje golfa, obisk Term 3000 ali kolesarjenje 

 kosilo 

 ogled gojenja oceanskih orhidej v Dobrovniku 

 večerja v gostilni Rajh 

 nočitev 

 



NEDELJA 

 zgodnji jutranji polet z balonom 

 pristanek na jasi, zajtrk v naravi 

 povratek v hotel 

 po želji vožnja s terenskim vozilom (»buggy driving«) 

 kosilo 

 vrnitev domov 

 

   

 

CENA 

CENA: 1380 /1480* € na osebo (2 osebi) 

             1080 /1180* € na osebo (3 - 4 osebe) 

 

* spremstvo vodnika/voznika 

 

Cena vključuje: 

- PREVOZI 

- HELIKOPTERSKI POLET 

- LET Z BALONOM 

- VOŽNJA S TERENSKIM VOZILOM (»BUGGY DRIVING«) 

- NASTANITEV: 2 X BB V HOTELU ŠTRK**** 

- 2 X KOSILO 

- 1 X EKSKLUZIVNA VEČERJA 

- 1 X DEGUSTACIJSKI MENI Z VINOM 

 

Cena ne vključuje: 

- TEČAJ GOLFA / IGRA GOLFA 

- NAJEM KOLES 

- GLASBENA ANIMACIJA (CIGANSKA SKUPINA) 



 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE 

Pisne rezervacije pošljite na naslov info@unique-slovenia.si. 

Za več informacij vam je prijazno na voljo gospod Miha Rott: 

T.:  +386 1 361 62 44 

M.: +386 31 519 336 

E-pošta: miha.rott@unique-slovenia.si 

www.unique-slovenia.com 
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