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POTEP PO DRAVINJSKI DOLINI
IN HALOŠKIH GRICIH
* Ogled prek 200 let stare
Kavklerjeve kleti v Jelovcu pri
Makolah, ki je znana kot
izjemen kulturni spomenik.

SPOŠTOVANI !

Pred vami je edinstvena priložnost, da skupaj s kolektivom
Zelenega turizma preživite čudovit dan v Halozah.
Organizirali vam bomo krasno celodnevno strokovno in
poučno potepanje s turističnim vlakcem Makolčanom.
Vlak sprejme do 54 potnikov in je ozvočen ter voden
s turističnim vodičem.

Vabimo vas, da nas obiščete in skupaj z nami doživite nepozabne trenutke.
Seveda pa ne bo manjkalo dobre hrane in pijače.

Ponujamo Vam:
* Ogled najdaljše
in največje poti Forme
vive v Sloveniji skupaj
z galerijo Dvoršak
in parkom skulptur
pri galeriji.

Vabimo predvsem organizirane skupine in društva.
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Ustavili se bomo na ekološki
kmetiji Vovk
(ogled pastirskega stanu
- hiške, zgrajene iz lesa
in slamnatih bal, ometan
z ilovico, degustacija
zeliščnih likerjev ...)

Ogled
baročnega
dvorca
Štatenberg
z možnostjo
degustacij
haloških vin v
grajski kleti.
Ogled samostanskega
kompleksa nun
dominikank v
Studenicah.
Ogled najdaljše
kraške jame na
Štajerskem in
ogled vhoda v
rudnik črnega
premoga,
ki se nahaja
v neposredni
bližini jame.

Ogled mlina na
veter, kmečke
izbe in same
vasi v Križeži
vasi.

Vabimo vas, da nas obiščete in skupaj z nami doživite nepozabne trenutke. Seveda pa ne bo manjkalo dobre hrane in pijače.
Vabimo predvsem organizirane skupine in društva.

