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OKUSI SLOVENJEGORIŠKIH DOBROT 
Ponudba enodnevnega izleta po občini Cerkvenjak  

 
 
Datum izleta: po želji skupine 
Število oseb: najmanj 30 oseb 
 

PROGRAM: 
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. Odpeljali se bomo do biološko-dinamične kmetije Purgaj, 
kjer se ukvarjajo s pridelavo sadja. Obdelujejo nasade 
nizkodebelnih dreves izbranih sort jabolk. Kmetija je nosilka 
certifikata ekološke pridelave in ima po sklepu Demeter 
International pravico uporabe mednarodne blagovne znamke 
Demeter. 
 

3. V naselju Čagona bomo naše okušanje nadaljevali pri 
Čebelarskem društvu Ivan Jurančič Cerkvenjak. Ogledali si bomo 
Čebelarski dom, društveni čebelnjak in opremo ter poskusili med 
in medene izdelke. Lokacija je na mirni legi na hribčku Kremperk v 
Čagoni. Od tu se ponuja čudovit razgled na Pesniško dolino ter 
Osrednje Slovenske gorice v ospredju, ter Hrvaško Ivanjščico, 
Donačko goro, Boč, Pohorje, Kozjak in Avstrijske Koralpe v ozadju. 

 
4. Sledil bo postanek v Brengovi v arheološkem parku »Rimsko 
gomilno grobišče«. Grobišče sestavlja skupina petnajstih, delno 
prekopanih rimskih gomil. Ohranjajo se v prvotni legi kot 
arheološki terenski spomeniki in so neprecenljiv vir za 
proučevanje življenja naših prednikov na naših tleh iz 
prazgodovinskega in rimskega obdobja. 

 
5. Slovenjegoriške dobrote bomo okusili na Izletniški kmetiji 
Breznik v Komarnico, kjer si bomo ogledali njihovo izjemno vinsko 
klet. Sami boste ugotovili, da jim je uspelo tradicionalni s kamnom 
zidani ambient združiti s sodobnim načinom. Predstavili in 
degustirali vam bodo njihova vina, zraven si bomo privoščili 
okusne kruhke, obložene z domačimi mesninami.  
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6. V Cerkvenjaku bo sledil ogled Muzejske zbirke 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. 

 
7. 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.  

 
8. Naš zadnji postanek bo na Domačiji Firbas v Cogetincih. 
Firbasovi bodo za lačne izletnike pripravili okusno kosilo. Znani 
so po odlični domači viljamovki, vinu in soku, domačih 
kulinaričnih dobrotah in po prijazni postrežbi. Po okrepčilu je 
možnost ogleda kmetije. 
 
9. Ob koncu dneva bomo polni novih in prijetnih doživetij iz prijaznih Slovenskih goric, krenili 
proti domu.  
 

CENA IZLETA ZA 1 OSEBO: 33 EUR z DDV  
V ceni vključeno: vstopnine in ogledi po programu, kosilo, degustacija medenih dobrot, 
degustacija (štirje vzorci vina in prigrizek), organizacija in strokovno vodenje. 
Doplačilo: voden ogled kmetije. 
 

PREDVIDEN ČASOVNI OKVIR: 
Odhod skupine v jutranjih urah z dogovorjenega mesta. 
Skupini se pridruži lokalni turistični vodnik. 

  9:00  Biološko – dinamična kmetija Purgaj 
10:30  Čebelarsko društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak 
11:30  Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče« v Brengovi  
12:15  Izletniška kmetija Breznik 
13:30  Muzejska zbirka Feliksa Rajha v »Tušakovi vili« 
14:30  Cerkvenjak – center kraja in cerkev Sv. Antona  
15:30  Pozno kosilo na Domačiji Firbas 

 
 
 
 
 


