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Primorske novice - priloga

Torek

Država: Slovenija
Doseg:
Stran: 68

1/1

Površina: 462 cm2

Slovenske počitnice

Pravljica med vinskimi griči
Stotero vinskih gričev s čudovitimi
razgledi daleč naokrog, prelepa
pokrajina, združena z gostoljubnimi
ljudmi ter odličnimi vini in kulinariko.
Takšno pravljico lahko doživite na

vinsko-kulincričnih doživetij. Ob vinski
cesti, ki se roztezo po skoraj celotnem
vinorodnem območju občine Ormož, pa med
najlepše izletniške ročke poleg Jeruzalema
sodijo tudi Svetinje in Litmerk in še bi lahko
naštevali.

Ormoškem.
Najzanimivejša turistična točko v teh krajih
je zagotovo Vinsko cesto Jeruzalem z vcsico
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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zala m tiste čase ogromno naselbina. Več
o tej naselbini in bogoti zgodovini Ormoža
izvemo, če obiščemo muzejsko zbirko v
ormoškem gradu in nedavno obnovljeni
Grajski pristavi. V gradu Velika Nedeljo pa
najdemo eno večjih etnoloških zbirk na tem
območju.
Obiščemo lahko tudi Oljarno v Središču
ob Dravi, ki se ponaša z več kot 100-ietno
tradicijo in izredno kakovostnim bučnim
oljem. V Središču ob Dravi je po vnaprejšnjem dogovoru mogoče tudi jahanje konjev
ob Dravi in zanimiva vožnjo s kočijo med
vinogradi. Pri Svetem Tomažu najdemo
obnovljeno staro hišo, ki doje v pogled v
življenje viničaijev.
Zo ljubitelje narave pa sto vsekakor
zanimiva ribnik Savci in reka Dravo ali
oo sprehod ob obrežju Ormoškega jezera

Vinski sladokusci po ne smete izpustiti
oglede mogočne ormoške vinske kleti.
Klet P&F Jeruzalem Ormož, ki velja zo eno
izmed največjih na Slovenskem, je sezidana
v sedmih etažah, ci tega jih je pet
vkopanih v teraso oh reki Dravi. Ponašo se z
najsodobnejšo tehnologijo in eno največjih
zbi^omč.skih vin v Sloveniji.
Tisri, ki i h boii navdušujete zgodovino in
arhitekture, po ste vabljeni na raziskovanje
gradu v Ormožu in Veliki Nedelji. Marsikdo
ne ve, do se je na območja današnjega
mesrc Ormož pred dobrimi 4000 leti razte-

obisk naravnega rezervata ormoške
lagune. Slednji je najbolj zanimiv v zgodnjih
jutranjih urah zaradi petja posebnih ptic.
K ptelepi pokrajini in vinom vrhunske
kakovosti pa spada tudi odlična hrana. Zato
nikakor ne gre zamuditi lokalnih speciaiitet,
kot sta meso iz tiinke in zobl. pa gobova
juha z ajdovimi žganci, domače klobase,
prleške gibanice ah kakšna posiržjačc. Vse
te lokalne dobrote ponujajo tamkajšnje
številna gostišča in turistične kmetije. S
polnim želodcem pa se lahko odpravite še
no kakšno kolesarsko in porodniško pot po
tamkajšnji deželici.
0 vseh znamenitostih in biserih ormoškega
območja vas bodo z veseljem seznanili v
Turistično informacijskem centru Ormož, kjer
posredujejo tudi informacije o prireditve!, in
nomestitvah v občini.
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