NAMIGI ZA IZLETE

Dvodnevna tura »Z daljnogledom po
naravi« po zahodnem kotičku
Madžarske
Prvega dne se ob deseti uri dobimo pri razgledni
točki v Verici in se bomo z daljnogledom podali na
Katarinin breg. Ob lepem vremenu se nam bo pogled
odprl vse do gradu v Riegersburgu in Güssingu. Po
prihodu z razgledne točke se bomo podali na kolo in
se odpravili proti Sloveniji! Po cesti 723 se bomo
peljali vse do Šalovcev, med potjo si ogledali
markovsko cerkev Marijinega obiskanja, ob 10.
kilometru se odpočili na gozdnem počivališču, pri
Frimovem vodnjaku, kjer bomo imeli malico.
Po ogledu Vidrine učne poti ob Hodoškem jezeru
bomo nadaljevali do Budincev, nato pa se na
madžarski strani, po novi kolesarski povezavi spustili
do Andovcev, kjer nas gospodinja Csilla Gyenes
pričakuje v čebelnjaku in zdravilnem vrtu Vadvirág.
Ob predhodni najavi nas bosta s partnerjem,
čebelarjem Gyulo, pričakala s pogrnjeno mizo ter
predstavitvijo izdelkov iz čebeljega panja, starimi
vrstami sadja ter užitnih in zdravilnih vrtnih
pridelkov. Po prijetnih uricah bomo pot nadaljevali
do Števanovcev, kjer si ogledamo spominsko razstavo
mejne straže in se ob približno 16. uri vrnili k naši
izhodiščni točki. - 33 km

Naš drugi dan bomo začeli dopoldan, ob deseti uri z
ogledom muzeja na prostem Pityerszer v kraju
Szalafő. Le nekaj sto metrov od muzeja nas
pričakujejo evropski bizoni in evrazijski divji konji.
Od tod se bomo v sedlu, avtomobilu odpravili proti
mestu Őriszentpéter, kjer se bo po okusnem kosilu,
na drugi strani avtobusne postaje začel naš krožni
pohod »Križkražem po Svetu«. Poiščimo
informacijsko tablo z opisom našega pohoda in se
podajmo po naravi, bogati z vodotoki, gozdovi in
travniki. Na poti nam bodo v pomoč gozdne
markacijske oznake. Na avtobusno postajo se bomo
vrnili okrog 17. ure. - 13 km

Kontakt:
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
H - 9941 Őriszentpéter
Városszer 57
T: + 36-94 / 548-034
E: tourinform.orseg@gmail.com
www.orseg.info

