Odkrivanje skrivnosti naših prednikov
Sv. Ana v Slov.
goricah

Sveta Ana ima poleg čudovitih razgledov, prijaznih in gostoljubnih ljudi ter odlične
kulinarike za pokazati tudi duha preteklosti v obliki zapisanih zgodb, ohranjanja šeg in
navad, narečja, muzeja, muzejskih hiš, spominske sobe ter mnogih sakralnih spomenikov s
cerkvijo Svete Ane na čelu.
Lokalni vodnik vas bo popeljal po poteh kulturne dediščine Svete Ane in vam prikazal kako
so živeli, govorili in delali nekoč.

PREDVIDEN PROGRAM IZLETA:
ob 9.00 uri

Prihod k Sveti Ani - sprejem in uvodni pozdrav turističnega vodnika v
občinski avli z ogledom likovne razstave, kratka predstavitev Občine Sveta
Ana.

ob 9.30 uri

Ogled cerkve Svete Ane, ki je najpomembnejši sakralni objekt v kraju.
Ljubitelji umetnosti lahko v njej odkrijejo znamenitosti baročne umetnosti.
Notranjost cerkve krasijo trije oltarji. Veliki oltar je delo mariborskega
kiparja Jožefa Holzingerja.

ob 10.00 uri Spominska soba zdravnika dr. Romana Lesnike – ogled razstave
medicinske opreme in literature iz 1. polovice 20. stoletja (kirurški,
zobozdravstveni in ginekološki instrumenti z bogato zbirko zdravstvene
literature).
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ob 11.00 uri Domačija Kapl - ogled spomenika stavbne dediščine in zbirke različnih
kmečkih predmetov in orodij (posebnost je zanimiva soba »hiška« na
podstrešju, katere vrata so zaklenjena z lesenim ključem), ponudba ročno
kvačkanih izdelkov, pokušina vina iz domačega vinograda.
ob 12.00 uri Evangeličansko pokopališče (luteranski britof) – ogled kulturnega
spomenika v dolini reke Ščavnice z ohranjenim lesenim razpelom ter
zvonikom.
ob 12.30 uri Podružnična cerkev Marijinega obiskovanja v Rožengruntu – ogled
velike kapele s prezbiterijem in dvonadstropnim zvonikom iz prve tretjine
20. stoletja.
ob 13.00 uri Kosilo v domači gostilni ali na eni izmed turističnih kmetij (dve juhi, dve
vrsti mesa z dvema prilogama, solato ter sladico).
ob 14.30 uri Grafonževa domačija – ogled ekološke kmetije, predstavitev njihove
dejavnosti, ogled kulturnega spomenika in njegovih spremljevalnih objektov
(lenišnice, čebelnjaka z dunajskimi panji, preše in žitnice, toplarja) ter starih
kmečkih strojev. S prikazom kmečkih opravil povezanih s šegami in
navadami iz preteklosti lahko na domačiji občutite dediščino, ki so nam jo
zapustili naši predniki. Možnost nakupa izdelkov domače pridelave.
ob 16.00 uri Viničarija Pergarjev vrh – ogled vinogradniškega muzeja s stalno razstavo
o življenju in delu Franca Postiča, znamenitega vinogradnika, sadjarja in
kirurga, katero pospremimo z degustacijo vrhunskih vin anovskih
vinogradnikov. Možnost nakupa lokalnih vin.
Program je predhodno možno prilagoditi željam skupine.

Vljudno vabljeni!

Predvideni stroški:
Cena na osebo je 26,00 eur (velja za skupine z najmanj 40 udeleženci) in vključuje vse
vstopnine in oglede po programu, degustacije, kosilo, organizacijo in vodenje izleta ter
DDV. V ceno ni vključen avtobusni prevoz.
Več informacij in prijave (lokalni turistični vodniki):
Feliks Berič
Viktor Kapl
Nina Kolarič
Franc Ruhitel

041 460 597
041 729 322
040 328 509
041 555 210

feliks.beric@siol.net
viktor.kapl@ario.net
nina.ana.kolaric@gmail.com
franc.ruhitel@siol.net
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