
Dan odprtih kleti in veselih ljudi
POMLAD V

PRLEŠKIH GORICAH

15. TRADICIONALNI POHOD

SOBOTA, 25. MAJ 2019, 9:30

Center Zavirje Razkrižje

Vabljeni pohodniki

Sobota, 25. maj 2019, ob 9:30
Zbirno mesto:
Center Zavirje Razkrižje (pri Ivanovem izviru)

PRLEKIJA

Organizator je Turistično narodopisno društvo 
Razkrižje v sodelovanju z Občino Razkrižje in 
skupino vinogradnikov iz območja občin Razkrižje 
in Ljutomer.

I:  razkrizje.si
E: tic@razkrizje.si
F: facebook.com/tndrazkrizje

TIC Razkrižje
T: +386 2 584 99 12
M: +386 41 878 448



Vabimo vas na 15. tradicionalni pohod Pomlad v prleških goricah – Dan odprtih kleti in veselih ljudi, ki bo v soboto, 25. maja 2019, s pričetkom ob 9.30 uri, v Centru Zavirje Razkrižje (pri Ivanovem izviru). 
Poudarek prireditve je predstaviti gostom vinorodno prleško pokrajino, izvrstna vina, sokove ter domače kulinarične posebnosti tega območja. Dogodek je popestren s kulturnim ali zabavnim programom, ki se med polurnimi postanki, odvija na vsaki točki. 
 
Voden pohod, ki poteka na območju vzhodnih slovenskih goric - vinska cesta Jeruzalem vzhod, se zaključi ob 17.30 uri na izhodiščni točki, v prireditvenem šotoru Centra Zavirje Razkrižje s prijetnim družabnim srečanjem ob živi glasbi ter nagovoru aktualne vinske kraljice.

Startnina znaša 15 €. V ceno je všteto: degustacijski kozarec, zajtrk, degustacija vin, hrane in druge pijače pri vseh sedmih ponudnikih, ter topel obrok ob zaključku pohoda. Za otroke do 12. leta, je pohod brezplačen.
Pohod bo ob vsakem vremenu in je na lastno odgovornost. Zaradi lažje organizacije, so zaželene predhodne najave večjih skupin.

1.  TND Razkrižje v sodelovanju z   
  Občino Razkrižje (Ivanov izvir)
2.  Vinogradniška kmetija Krampač
3.  Vinogradništvo in kletarstvo Sodec
4.  Turistična kmetija Dervarič
5.  Na koncu vasi – Klet Kolbl
6.  Turistična kmetija Jureš
7.  Eko gorice Smolkovič
8.  Sadjarstvo Trstenjak in proizvodnja 
7.  naravnih sokov
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Zaradi lažje organizacije, so zaželene predhodne 
Za več informacij smo vam z veseljem na voljo v TIC Razkrižje

T: +386 2 584 99 12    M: +386 41 878 448

Pohod organizirajo


