
TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO  SV. PRIMOŽ NA POHORJU – ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI 
   

      EENNOODDNNEEVVNNII    IIZZLLEETT  

             VULKANSKA DEŽELA- VULKANLAND 
    SSOOBBOOTTAA  ,,  1133..  sseepptteemmbbeerr  22001144  
 

     
 

Vulkanland je inovativna turistična destinacija, ki je do leta 1994 veljala kot najmanj razvito in brezperspektivno področje v 

Avstriji. Dežela se nahaja na področju Vzhodne Štajerske v Avstriji. Njena največja naravna znamenitost so ostanki 40 ugaslih 

vulkanov, ki so nastali kot posledica tektonskega delovanja. Ob njih se nahaja tudi 26 vrelcev termalne, mineralne ali zdravilne 

vode. Dežela se je s premišljeno politiko razvoja v zadnjih letih razvila v prepoznavno turistično regijo. Turistična ponudba je 

raznolika, gostom se predstavlja kot dežela dobrega počutja z neokrnjeno naravo, izbrano kulinariko in bogato tradicijo 

 
PROGRAM IZLETA: 

Odhod avtobusa ob 7:00 uri – Gostilna Prodnar in vožnja proti Avstriji.  
 

 »EEttnnoo  vviinnoottoočč««  vv  RRaattsscchheennddoorrffuu:: Naš prvi postanek bo na zanimivem posestvu. Videli bomo namreč 

živali, katere niso značilne za to področje - kamele, lame, emuje, …. Poleg tega se na kmetiji ukvarjajo tudi s 

pridelavo bučnega olja, katerega boste po želji lahko kupili. Najprej se bomo sprehodili po zanimivem 

posestvu, nato nam bodo postregli z domačo zakusko.  

OObbiisskk  ddrruuššttvvaa  kkmmeeččkkiihh  žžeennaa  »»  EEIIGGEENN  AARRTT««  vv  GGnnaassuu: V Gnasu nas bodo pričakale kmečke žene, ki s 

svojo ustvarjalnostjo, podjetnostjo in neustavljivim žarom slovijo daleč naokoli. Očarala nas bo razstava 

kulinarike, rokodelstva, domače in umetnostne obrti, ki priča o tem, »kaj vse zmorejo ženske«. Postregle nam 

bodo s kavo in pecivom in nam na zanimiv način predstavile njihovo delovanje.  

KKmmeettiijjaa  VVuullccaannoo: Zanimiva zgodba o uspehu povezanih kmetovalcev – svinjerejcev, pri katerih je na prvem 

mestu kvaliteta bivanja živali, ki poslušajo klasično glasbo, se tuširajo ipd….  Ogledali si bomo »svet šunk in 

pršutov na 1000 m2«.  Tu bomo imeli tudi pokušnjo njihovih okusnih izdelkov. 

RRoommaarrsskkaa  vvaassiiccaa  SSttrraaddeenn:: Pot nas bo vodila do kraja, ki se ponaša s kar štirimi cerkvami in samo tremi 

zvoniki. Cerkve ponosno stojijo na hribu, od koder se ob lepem dnevu razprostira pogled proti Koroški, 

Sloveniji in Madžarski. Nekaj prostega časa za samostojne oglede. 

EEttnnoo  mmuuzzeejj  nnaa  pprroosstteemm  »»BBuullllddooggwwiirrtt««:: Nato pa se bomo odpravili še do etno muzeja, kjer imajo enkratno 

zbirko prvih ameriških traktorjev in tisoče kosov starin, ki so domiselno razstavljene okoli in v 100 letnem 

gostišču. Imajo pa tudi zelo zanimivo in prikupno maskoto. Ogledali si bomo tudi  posestvo. 
 

Odhod nazaj proti Sloveniji. Ustavili se bomo v gostišču, kjer nas bodo pričakali z dobro hrano.  

Prihod domov v poznih večernih urah.  

* * * 

 

PRISPEVEK SE PLAČA OB PRIJAVI  

 in  znaša: 
     

 za člane društva 25,00  EUR 
 

 za nečlane 60,00 EUR 

 

 

 

V ceno je vključeno:  

- avtobusni prevoz  

- ogled posestva kamel  

- sprejem društva kmečkih žena (kava & pecivo) 

- ogled etno muzeja 

- obisk podjetja Vulcano in degustacija 

- malica in pozno kosilo  

- zunanje oglede po programu 

- strokovno vodenje in organizacijo

Prijave in plačila: 

  Majda Poročnik – osebno ali tel. 040 572 208  ali  tsd.primoz.sentjanz@gmail.com 

- do zapolnitve mest na avtobusu oz. NNAAJJKKAASSNNEEJJEE    DDOO    NNEEDDEELLJJEE      77..99..22001144  ! 

mailto:tsd.primoz.sentjanz@gmail.com

