Gornja Radgona – mesto sejmov in penine
Cena
individualno

Destinacija
 Voden ogled radgonskih znamenitosti (Aleja Velikih, Spominski
park, stari del mesta do Mostu prijateljstva, ki povezuje obe
Radgoni), seznanitev z zgodovino Gornje Radgone, sprehod do
kipa zeliščarke Apolonije, zgodba o Apoloniji
 Voden ogled znamenitosti historičnega jedra Gornje Radgone in
avstrijskega Bad Radkersburga
 Ogled muzeja Špital s stalno muzejsko razstavo Radgonski mostovi
 Ogled vinskih kleti Pod skalo, Pod rimskim kolesom in Pod slapom
(kozarec zlate radgonske penine v kleti Pod slapom, kozarec
mirnega vina po izbiri iz vinomata, 2,00 evra bonusa za nakup v
prodajalni)
 Ogled gradu Negova in zeliščnega vrta
 Sprehod z zeliščarko po grajskem zeliščnem vrtu v Negovi
 Predstavitev 3 lokalnih vin v kleti negovskega gradu
 Grajska malica v negovskem gradu
 Ogled kraja Negova, predstavitev sramotilnega stebra, akademika
dr. Antona Trstenjaka in Ivana Krambergerja ob spominskih
obeležjih v vasi. Nadaljevanje poti do Ivanjševskega vrelca,
predstavitev in pokušina naravne mineralne vode.
 Ogled 3D Art muzeja v Gornji Radgoni
 Ogled gradu Radgona (ožji ali širši ogled)
 Ogled šampanjske kleti v Hiši penin Frangež, Hercegovščak, z
degustacijo 3 vrst penin ob kruhu in siru
 Ogled pridelave olja v Oljarni Šaruga, Mele, z degustacijo, možnost
nakupa olja
 Ogled muzeja starega orodja na Meleh
 Voden ogled Vinske kleti Kolarič (povezane z 25 m tunelom) z
degustacijo (1 penina + 4 sortna vina + prigrizek)
 Voden ogled pivovarne Kostanj z degustacijo svetlega in temnega
piva ter toplo malico
 Voden ogled pivovarne Bevog, Potrna, z degustacijo in lahkim
prigrizkom
 Voden ogled kleti Hiše traminca Steyer, Plitvica, in degustacija
petih vzorcev vina ob kruhu, siru in dveh namazih
 Sprejem grofa in grofice z nagovorom (grad Negova)
 Sprejem grofa in grofice z ostalo gospodo (grad Negova)
 Sprejem grofa in grofice z ostalo gospodo in krajši prikaz življenja
na gradu (grad Negova)
 Uprizoritev srednjeveške igre ali predstave TD Negova_
 Ogled Pachamama centra, Kunova, (hiša organskih oblik,
zemeljskih poslikav in neštetih naravnih mozaikov, galerija lesenih
izdelkov, naravna kozmetika, biodinamični permakulturni vrt)
* skupina je 15 oseb ali več

-

Cena – za skupino*

Čas trajanja

40 € (1-14 oseb)

2 €/osebo

30 min

/

5 €/ osebo

120 min

3€

2,5 € /osebo

60 min

8€

7,5 €/osebo

60 min

4€
/
/
/

3,5 €/osebo
2 €/osebo
6 €/ osebo
4,5 €/osebo

60 min
60 min
30 min
30 min

40 € (1-14 oseb)

2 €/osebo

45 min

3€
3 € oz.13 €

2,5 € /osebo
po dogovoru

90 min

/

9 €/osebo

60 min

/

2,5 €/osebo

60 min

prostovoljni
prispevek

prostovoljni prispevki

30-45 min

11 €

8 €/osebo

30 min

8€

8 €/osebo

45 min

/

14 €/osebo

90 min

/

12 €/osebo

120 min

4 €/osebo

45 min

80 €
120 €
180 €
200 €
5€

_____________________________________________________________________________________________
Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Partizanska cesta 11; 9250 Gornja Radgona tel.: 02/564 89 07, info@kultprotur.si ali
Turistično informativni center Gornja Radgona, Kerenčičeva 16; 9250 Gornja Radgona tel.: 02/564 82 40, e-pošta: info@tic-radgona.si, www.kultprotur.si

