
 

PD Slivnica pri Celju  
 

vabi v 

 

Lendavske gorice  

  

 11. novembra 2017 
 
Martinov vikend bo v našem kraju letos še 
posebej prazničen. Prireditev Martin na star način praznuje 10 let in v njenem znamenju bo v 
petek krajevni praznik, v nedeljo pa na Sveti Heleni tudi sama prireditev Martin na star način. 
Naše društvo pa se bo v soboto podalo Martina okušat še malo dlje. Pot nas bo peljala na 
vzhod naše domovine, v Lendavske gorice, ki jih bomo zajeli skoraj povsem iz kljuna naše 
kokoške. 
 

 
OPIS POTI: Po slabih dveh urah vožnje bomo prispeli v Pince, kjer si bomo privoščili kavo in 

okrepčilo iz nahrbtnika. Zagrizli bomo v hrib nad krajem in po uri hoje se nam bo na grebenu 
prvič odprl pogled na pomurske ravnice južno od goric. Podali se bomo v gozd, se malo spustili, 
potem pa se zopet vzpeli do grebena, od koder nas bo pot med goricami vodila do manjšega 
kraja Čentiba, kjer se bomo priključili Poti svetega Urbana. Ta del nam bo vzel dobro uro hoje. 
Po označeni poti bomo nadaljevali skozi vas, potem skozi gozd in kasneje po grebenu do 
piramide, ene izmed točk Pomurske planinske poti, ki ravno letos praznuje 50 let obstoja. 
Poldrugo uro hoje bomo zaključili pri Vinariumu, razglednem stolpu nad Lendavo, ki s svojimi 
dobrimi 50 metri višine postreže z razgledom na tri sosednje države daleč naokrog. Po 
razgledovanju (vstopnina za vzpon nanj znaša 7 €) se bomo spustili še do Miškove gorce in ene 
bližnjih kleti, kjer nam bodo prijazni člani PD Lendava (ki pa tako kot naše društvo praznuje 30 
let) postregli z bogračem in kapljico novega vina. Sledil bo le še spust v središče Lendave, kjer 
si bomo lahko pogledali katero od znamenitosti Lendave, npr. sinagogo, protestantsko cerkev, 
židovsko pokopališče.  

     
ČAS HOJE: 4–5 ur 
 
 
 

HRANA: iz nahrbtnika (možnost malice pri Vinariumu) ter bograč v zidanici  
 

OPREMA: primerna obutev in oblačila, primerna vremenskim razmeram ta dan; 

pohodne palice glede na izkušnje 
 

ODHOD: ob 6.30 z AP v Gorici pri Slivnici        
POVRATEK: v večernih urah 
PREVOZ: organiziran glede na število prijav 
 
STROŠKI PREVOZA: 12 € (za člane) in 15 € (za nečlane) 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Nina Gradič Planko (040 518 097) do srede, 8. 
11. 2017 


