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Datum izleta: po želji skupine 

Število oseb: najmanj 30 oseb 

 

 

 
 1. Odhod v jutranjih urah iz dogovorjenega mesta in vožnja z avtobusom proti Osrednjim 

Slovenskim goricam v občino Cerkvenjak, kjer se bo skupini pridružil lokalni turistični 

vodnik. 

 

 2. Naš prvi postanek bo v Cerkvenjaku, kjer si bomo ogledali Muzejsko zbirko Feliksa 

Rajha v »Tušakovi vili«. Domačin Feliks Rajh je zbral in na ogled postavil več kot 800 

različnih eksponatov. V zbirki najdemo staro pohištvo, gospodinjske pripomočke in 

orodje, manjše delovne stroje, glasbila, orožje, fotografije, itd.  

 

 
 

 3. Sprehodili se bomo proti župnijski cerkvi Sv. Antona Puščavnika, ki ponosno kraljuje na 

vrhu grička. Ogledali si bomo tudi znamenitosti po centru Cerkvenjaka (orientacijsko 

točko, Johanezovo trto, spomenike ter druge znamenitosti) in se naužili čudovitega 

pogleda po Osrednjih Slovenskih goricah. Ob čudovitem pogledu na sosednje kraje, si 

bomo vzeli nekaj prostega časa za sebe ali počitek ob kavi.   

 

 4. Odpeljali se bomo v Brengovo v arheološki park »Rimsko gomilno 

grobišče«. Grobišče sestavlja skupina petnajstih, delno prekopanih 

rimskih gomil. Ohranjajo se v prvotni legi kot arheološki terenski 

spomeniki in so neprecenljivi vir za proučevanje življenja naših 

prednikov na naših tleh iz prazgodovinskega in rimskega obdobja. 

Ponudba enodnevnega izleta po občini Cerkvenjak 
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 5. Naš zadnji postanek bo na Domačiji Firbas v Cogetincih. Na Domačiji Firbas bomo 

uživali v podeželskem okolju in okusili domače kulinarične dobrote. Firbasovi bodo za 

lačne izletnike pripravili okusno kosilo ter poskrbeli za dobro kapljico. Znani so po 

domači viljamovki, vinu in domačem soku, okusni gibanici, hišnih mesnih izdelkih, 

mesom iz tünke, različnimi vrstami kruha in hišnim oljem. Po dobrem okrepčilu si bomo 

privoščili počitek v senci pod košatim orehom ali pa igranje odbojke na mivki, nogometa 

na manjšem travnatem igrišču, namizni tenis, streljanje z lokom ali pa manjši sprehod po 

bližnji okolici domačije med travniki, gozdovi ali vinogradi. Za tiste, katere zanima 

življenje na kmetiji pa bo možen voden ogled kmetije. 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Ob koncu dneva bomo polni novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, 

krenili proti domu. 

 

   24, 00 EUR (z DDV) / osebo 

V ceni je vključeno: vstopnine in ogledi po programu, kosilo, organizacija in strokovno 

vodenje. 

Doplačilo:  

 - voden ogled kmetije (ogled kmetije z gospodarjem - tri vrste soka in viljamovka), 

 - streljanje z lokom (najem loka s tremi puščicami za 2 uri). 

 

Odhod skupine v jutranjih urah z dogovorjenega mesta. 

  9:00  Muzejska zbirka Feliksa Rajha v »Tušakovi vili« 

10:00  Cerkvenjak – cerkev Sv. Antona in center Cerkvenjaka 

11:30  Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče« v Brengovi 

12:15  Domačija Firbas (kosilo, prosti čas) 
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