
 

 

vas vabi na 
 

»Nepozabno čebelarsko potepanje po Pomurju« 
 

v soboto, 22. septembra 2018. 
 

Pokrajina ob Muri je bogata z gozdovi, polji, sadovnjaki, travniki … Idealni pogoji za 
vzgajanje čebel in s tem pridelavo medu in izdelkov iz medu. 

 

Pot nas bo najprej vodila do čebelarskega muzeja v Krapju. Na obisku Čebelarstva Tigeli si bomo 

ogledali star čebelnjak, ki izvira s konca 19. stoletja. Nato bo sledil ogled muzeja, ki z ohranjeno 

čebelarsko opremo predstavlja izjemno bogato kulturno dediščino. Stari čebelnjak je osmerokotne 

oblike, izdelan po paviljonskem načrtu s strešno lino za zračenje in svetlobo. V njem je 84 panjev po 

sistemu Naiser, ki se že desetletja ne uporabljajo več, marsikateri mladi čebelar pa jih sploh ne pozna. 

Zraven muzeja so zasajeni zeliščni vrtovi z medovitimi rastlinami in postavljeni panji iz različnih 

obdobij. Po ogledu sledi degustacija medenega likerja in medu, za posladek pa še degustacija sočnih 

medenjakov. 

Nato sledi vožnja do Bogojine, kjer si bomo ogledali znamenito Plečnikovo cerkev. 

Po ogledu sledi kratka vožnja do gostilne Lovenjak v Polani, kjer nas bo pričakala prekmurska malica 

– pravi prekmurski bograč z domačim rženim kruhom. 

Nato nas bo pot vodila do vasice Grad, kjer si bomo ogledali največji grad v Sloveniji. 

Po zanimivem ogledu sledi pot do Čebeljega gradiča v Sredici, tik ob avstrijski meji. Tukaj nas bodo 

pričakali s pijačo dobrodošlice (medeni liker/sok), nato sledijo ogled domačije in čebelarstva, odprtje 

panja in ogled čebelje družine. Da ne bomo ostali praznih ust, sledi še degustacija štirih vrst medu in 

za spomin skupinsko slikanje s čebelarskimi klobuki. 

Ko se bo dan prevesil že v pozno popoldne, nas v gostilni Lovenjak čaka prijetna domača večerja.  

Odhod predvidoma ob 7. uri  

(točna ura odhoda bo objavljena v septembrski št. Našega kraja) 

z avtobusne postaje na Vidmu. 

 

Cena: 31 € na osebo 

(prevoz, vodenje, degustacije, vstopnine, večerja in organizacija). 

 

Prijava na izlet: 

na telefonsko št. 041 606 739 (Jožica),  

do 15. 9. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest. 

 

Pridite in doživite z nami prekmursko gostoljubje. 

 

Vabljeni! 


