
S svojo kulinarično, gastronomsko in 
turistično ponudbo vas bodo razvajali

okrašena vaška središča
eko kmetija pri omi Neži

muzej Pangea
Konjeniški park

kmetija Žitnik
Zbirka podeželja

botanični vrt
 kmetija Golob

kmetija Pal
čebelarstvo Lovrec 

Naš dišeči dom

27. september 2019
med 9.30 in 17. uro
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VOZNI RED 
BREZPLAČNEGA TURISTIČNEGA 

AVTOBUSA Z VODNIKOM
(med 9.30 in 17. uro)

KIDRIČEVO - DVOREC STERNTHAL (VSTOP - IZSTOP)      9.30, 10.55,  12.20, 13.45, 15.10  

MIHOVCE - EKO KMETIJA PRI OMI NEŽI (VSTOP - IZSTOP)    9.50, 11.15, 12.40, 14.05, 15.30  

STAROŠINCE - KONJENIŠKI CENTER (VSTOP - IZSTOP)     10.05, 11. 30, 12.55, 14.20, 15.45 

ZLATOLIČJE - BOTANIČNI VRT (VSTOP - IZSTOP)      10.25, 11.50, 13.15, 14.40, 16.05 

ZLATOLIČJE - KMETIJA GOLOB (VSTOP - IZSTOP)     10.35, 12.00, 13.25, 14.50, 16.15

ZLATOLIČJE - KMETIJA PAL (VSTOP - IZSTOP)      10.45, 12.10, 13.35, 15.00, 16.25 

KIDRIČEVO – DVOREC STERNTAHL (VSTOP - IZSTOP)     10.55, 12.20, 13.45, 15.10, 16.35  



EKO KMETIJA PRI OMI NEŽI
• bosonogi tek med njivami 
• delavnica veganskih slaščic
• predavanje o zdravilnosti konoplje

MUZEJ PANGEA (12.00-17.00)

• predstavitev čiščenja mineralov in fosilov 
• priprava ter impregnacija za razstavni eksponat
• ogled muzeja na temo »prvi pristanek na Luni« (50 obletnica)

STAROŠINCE – KONJENIŠKI PARK
• ogled hleva in posestva
• sprehod skozi horse glamping park Starošince 
• izkustvena delavnica, ki bo odgovorila na vprašanje “ali konji govorijo?”
• panoramska vožnja s kočijo 
• dir konjske črede s pašnikov proti hlevu ter ogled šole jahanja za najmlajše

STAROŠINCE – KMETIJA ŽITNIK
• predstavitev kmetije, njihovih opravil ter dobrot
• delavnica pirini »mašinski keksi«
• ogled kokošnjaka z zeleno streho
• menjalnica knjig in revij ter risalni kotiček, 
• KOKO – čuječnost med kokoškami, pobiranje jajčk in pirino kolo sreče

STAROŠINCE - ZBIRKA PODEŽELJA
• igra za otroke »je v muzeju kaj igrač?«
• likovna ustvarjalnica s krompirjem in semeni
• ogled zbirke podeželja

BOTANIČNI VRT – DRUŠTVO AJDA

ZLATOLIČJE – KMETIJA GOLOB
• ogled in predstavitev kmetije
• topla malica za obiskovalce

ZLATOLIČJE – KMETIJA PAL
• ogled zasebne zbirke starodobnikov
• degustacija olj (bučno olje, bučno olje s praženo čebulo, hladno in toplo stiskano 

sončnično olje, konopljino olje ...), bučnega pesta, konopljinega soka in čaja
• dodatna ponudba - izdeliki čebelarstva Lovrec in društva Naš dišeči dom


