
                              
 

 

„Nyugdíjas” turisztikai csomag 
Látogasson el a Szlovén Rába-vidékre és ismerje meg a térség múltját, a vidékre jellemző 
kézművességet és engedje, hogy a szakrális látnivalók a spirituális feltöltődés élményét 

kínálják az Ön számára. 
 

3 nap / 2 éjszaka – 36.500 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 

• Könnyű túra Szakonyfalu látnivalói mentén: „Nyugati pont”, Fénykereszt és kálvária, 
Lourdi barlang és Etikus porta meglátogatása 

• Kézműves műhelymunka az Etikus portán (a Szlovén Rába-vidék kézműves 
mesterségeinek megismerése) 

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

• Egy alkalommal 25 perces gyógymasszázs 

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

• Internet (Wifi) 

• Parkolás a mintagazdaság parkolójában 

      

          
 
Foglalható: 2021. január 1-től (az ár 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


                              
 

 

Turistični paket »Upokojenci« 
Obiščite Slovensko Porabje in spoznajte njegovo zgodovino, značilne obrti in sakralno 

dediščino, ki vam bo nudila tudi duhovno obogatitev. 
 

3 dni / 2 noči – 36.500 Ft/na osebo 
 

Vsebina paketa: 

• Bogat zajtrk z lokalnimi produkti 

• Uporaba zunanje peči in žara 

• Možnost ogleda in hranjenja živali 

• Uporaba treking in električnih koles 

• Lažji pohod - znamenitosti vasi Sakalovci: »Zahodna točka«, Svetlobni križ in križev 
pot, Lurška jama in ogled Etične domačije 

• Rokodelska delavnica v Etični domačiji (spoznavanje obrtništva Slovenskega Porabja) 

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

• 1 x 25 minutna zdravilna masaža 

• 1 x 1 ura uporaba finske savne 

• Brezplačni internet (Wifi) 

• Parkiranje pri Slovenski vzorčni kmetiji 
 

      

        
 
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

