
                             
 

 

„Aktív pihenés két keréken” 
Szeretne valahol vidéken kikapcsolódni családjával, de inkább az aktív pihenést választaná, 

a céltalan semmittevés helyett? Látogasson el a Rábavidékre. A Szlovén Mintagazdaság - 
Aktív pihenés csomagjában minden megvan, ami egy élményekkel teli, aktív pihenéshez 

kellhet. 
 

3 nap / 2 éjszaka - 39.500 Ft/fő 
 

A csomag tartalmazza: 

• Bőséges reggeli helyi termékekkel 

• Kültéri kemence és grillező használata 

• Állatok megtekintése és etetésének lehetősége 

• Trekking és elektromos kerékpárok használata 

• Kétvölgy és a kétvölgyi kilátó megtekintése 

• Egy alkalommal természetes alapanyagokból (szénabála és kenderbeton) épült házak 
és premakulturális kert megtekintése a szlovéniai Lucovában ebéddel 

• Egy alkalommal Határőrmúzeum megtekintése a szlovéniai Čepinciben 

• Egy alkalommal egész napos belépő a St.Gotthard Spa & Wellness élményfürdőbe 

• Egy alkalommal (1 óra/alkalom) finn szauna használata 

• Internet (Wifi) 

• Parkolás a mintagazdaság parkolójában 

• Gyerekjátszótér és felnőtt fitness eszközök használata 
 
Javasolt kerékpáros túraútvonal: Felsőszölnök – Kétvölgy – Čepinci – Lucova – Šulinci – 
Ženavlje – Martinje – Felsőszölnök 

   

                                                
 
Foglalható:2021 január 1-től (az ár az idegenforgalmi adó összegét nem tartalmazza). 
 
További információ: Szlovén Mintagazdaság, 9985 Felsőszölnök, Fő út 65. 
  +36 30 602 3336, +36 30 971 4948, www.kmetija.hu, kmetija77@gmail.com  
  

http://www.kmetija.hu/
mailto:kmetija77@gmail.com


                             
 

 

Aktivni oddih na dveh kolesih 
Se želite sprostiti z družino nekje na podeželju? Obiščite Slovensko vzorčno kmetijo v 

Porabju in v okviru aktivnih počitnic odkrijte čudovito območje ob slovensko-madžarsko- 
avstrijski tromeji. 

 
3 dni / 2 nočitvi - 39.500 Ft/na osebo 

 
Paket vsebuje: 

• Bogat zajtrk z lokalnimi produkti 

• Uporabo zunanje peči in žara 

• Možnost ogleda in hranjenja živali 

• Uporabo treking in električnih koles 

• Ogled vasi Verica in stolpa na Verici 

• 1 x ogled hiš zgrajenih iz naravnih materialov (seno in konopljin beton) v Lucovi v 
Sloveniji s kosilom 

• 1 x ogled Muzeja mejnih stražarjev v Čepincih v Sloveniji 

• 1 x celodnevno vstopnico v Termah St. Gotthard Spa & Wellness 

• 1 x 1 ura uporabe finske savne 

• Brezplačni internet (Wifi) 

• Parkiranje pri Slovenski vzorčni kmetiji 

• Uporabo otroškega igrišča in senzomotoričnih naprav za odrasle 
 
Priporočena kolesarska pot: Gornji Senik – Verica – Čepinci – Lucova – Šulinci – Ženavlje – 
Martinje – Gornji Senik 

   

                                         
 
Velja od 1. januarja 2021 (Cena paketa ne vključuje turistične takse). 
 
Dodatne informacije: Slovenska vzorčna kmetija, H-9985 Gornji Senik 
  +36 30 602 3336, +36 30 971 4948, www.kmetija.hu, kmetija77@gmail.com  

http://www.kmetija.hu/
mailto:kmetija77@gmail.com


                             
 

 

Aktív pihenés – túrák a szlovén-magyar-osztrák hármashatár vidékén 
Szeretne valahol vidéken kikapcsolódni családjával. Látogasson el a Rábavidéken található 

Szlovén Mintagazdaságra és az aktív pihenés jegyében , túrák keretében fedezze fel a 
szlovén-magyar-oszták hármashatár szépségét és sajátos helyi kínálatát. 

 
3 nap / 2 éjszaka - 34.500 Ft/fő 

 
A csomag tartalmazza: 

• Bőséges reggeli helyi termékekkel 

• Kültéri kemence és grillező használata 

• Állatok megtekintése és állatok etetésének lehetősége 

• Trekking és elektromos kerékpárok használata 

• Egy alkalommal egész napos belépő a St.Gotthard Spa & Wellness élményfürdőbe 

• Egy alkalommal (1 óra/alkalom) finn szauna használata 

• Internet (Wifi) 

• Parkolás a mintagazdaság parkolójában 

• Gyerekjátszótér és felnőtt fitness eszközök használata 

• Egy alkalommal helyi termelők felkeresése és helyi termékek kóstolásának lehetősége 
a javasolt túraútvonalon a Szlovén Rába-vidéken 

• Egy alkalommal helyi termelő felkeresése és helyi termékek kóstolásának lehetősége 
Szlovéniában 

 
Javasolt túraútvonal: Hármashatár tanösvény, Vasfüggöny túraútvonal 

  

                                           
 
Foglalható:2021. január 1-től (az ára az idegenforgalmi adó összegét nem tartalmazza). 
 
További információ: Szlovén Mintagazdaság Felsőszölnök, 9985 Felsőszölnök, Fő út 65. 
  +36 30 602 3336, +36 30 971 4948, www.kmetija.hu, kmetija77@gmail.com  
  

http://www.kmetija.hu/
mailto:kmetija77@gmail.com


                             
 

 

Se želite sprostiti z družino nekje na podeželju? Obiščite Slovensko vzorčno kmetijo v 
Porabju in v okviru aktivnih počitnic odkrijte čudovito območje s posebno lokalno 

ponudbo ob slovensko-madžarsko-avstrijski tromeji. 
 

3 dni / 2 noči - 34.500 Ft/oseba 
 

Vsebina paketa: 

• Bogat zajtrk z lokalnimi produkti 

• Uporaba zunanje peči in žara 

• Možnost ogleda in hranjenje živali 

• Uporaba treking in električnih koles 

• 1 x celodnevna vstopnica v Termah St. Gotthard Spa & Wellness 

• 1 x 1 ura uporaba finske savne 

• Brezplačni internet (Wifi) 

• Parkiranje pri Slovenski vzorčni kmetiji 

• Uporaba otroškega igrišča ter senzomotoričnih naprav za odrasle 

• 1 x obisk lokalnega ponudnika, ogled kmetije ter možnost degustacije lokalnih 
produktov na predlagani pohodniški poti v Slovenskem Porabju 

• 1 x obisk lokalnega ponudnika, ogled kmetije ter možnost degustacije lokalnih 
produktov na predlagani pohodniški poti v Sloveniji 

 
Priporočena pohodniška pot: Učna pot Tromejnik, Turistična pot Železne zavese 

  

                                         
 
Velja od 1. januarja 2021 (cena ne vključuje turistične takse). 
 
Dodatne informacije: Slovenska vzorčna kmetija, H-9985 Gornji Senik 
  +36 30 602 3336, +36 30 971 4948, www.kmetija.hu, kmetija77@gmail.com  
 
  

http://www.kmetija.hu/
mailto:kmetija77@gmail.com


                             
 

 

Kirándulások a szlovén-magyar-osztrák hármashatár vidékén 
Legyen Ön is részese az etikus turizmusnak és látogasson el egy olyan régióba, ahol a 

megbízható, minőségi helyi termékek mellett megismerkedhet egy sokszínű vidék 
természeti és kulturális értékeivel. A Szlovén Mintagazdaság Felsőszölnökön nyugalmat, 

lenyűgöző kilátást, valamint testi és lelki feltöltődés lehetőségét nyújtja Önnek. 
 

3 nap / 2 éjszaka - 37.000 Ft/fő 
 

 
A csomag tartalmazza: 

• Bőséges reggeli helyi termékekkel 

• Kültéri kemence és grillező használata 

• Állatok megtekintése és állatok etetésének lehetősége 

• Trekking és elektromos kerékpárok használata 

• Gyalogos és kerékpáros túraútvonalak 

• Egy alkalommal egész napos belépő a St.Gotthard Spa & Wellness élményfürdőbe 

• Egy alkalommal (1 óra/alkalom) finn szauna használata 

• Internet (Wifi) 

• Parkolás a mintagazdaság parkolójában 

• Gyerekjátszótér és felnőtt fitness eszközök használata 

• Egy alkalommal fazekas kézműves műhelymunka a szlovéniai Center DUO Veržej-ben 
 

   
 

 
 
Foglalható: 2021. január 1-től (az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adó összegét). 
 
További információ: Szlovén Mintagazdaság Felsőszölnök, 9985 Felsőszölnök, Fő út 65. 
  +36 30 602 3336, +36 30 971 4948, www.kmetija.hu, kmetija77@gmail.com  
  

http://www.kmetija.hu/
mailto:kmetija77@gmail.com


                             
 

 

Izleti na območju slovensko-madžarsko-avstrijske tromeje 
Bodite tudi vi del etičnega turizma in obiščite našo regijo, kjer boste poleg zanesljivih in 
kakovostnih lokalnih izdelkov spoznali tudi naravne in kulturne vrednote naše raznolike 

pokrajine. Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku vam nudi podeželski mir, očarljiv 
razgled in omogoča telesno ter duhovno sprostitev. 

 
3 dni / 2 noči - 37.000 Ft/oseba 

 
Vsebina paketa: 

• Bogat zajtrk z lokalnimi produkti 

• Uporaba zunanje peči in žara 

• Možnost ogleda in hranjenje živali 

• Uporaba treking in električnih koles 

• Pohodniški in kolesarski turistični poti 

• 1 x celodnevna vstopnica v Termah St. Gotthard Spa & Wellness 

• 1 x 1 ura uporaba finske savne 

• Brezplačni internet (Wifi) 

• Parkiranje pri Slovenski vzorčni kmetiji 

• Uporaba otroškega igrišča ter senzomotoričnih naprav za odrasle 

• 1 x lončarska rokodelska delavnica v Centru DUO v Veržeju v Sloveniji 
 

  

 
 
Velja od 1. januarja 2021 (cena ne vključuje turistične takse). 
 
Dodatne informacije: Slovenska vzorčna kmetija, H-9985 Gornji Senik 
  +36 30 602 3336, +36 30 971 4948, www.kmetija.hu, kmetija77@gmail.com  
 

http://www.kmetija.hu/
mailto:kmetija77@gmail.com

