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Nepozabna  
doživetja 
za vsak okus, za vsako starost, 
za vsako radovednost,  
za vsako energijo in  
za vsak žep! Posebej za vas!
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Na severovzhodu Slovenije, ob Dravi, leži 
dežela, ki jo je vredno obiskati, jo raziskati 
in okusiti in doživeti. Lahko prehoden in 

rodoviten svet ob mogočni reki, ki ga je varovala 
in povezovala, je poseljen od prazgodovine. Rado-
darna pokrajina je vedno privabljala mnoge, ki 
so se tu naselili, in še številnejše, ki so se tukaj 
okrepili z domačim obiljem in se odpočili na 
svojih poteh … In enako je danes. 

Kakor nekoč davno valovi Panonskega morja danes v rajski 
deželi ob Dravi valovijo griči Haloz in Slovenskih goric. Mehka 

pobočja se nežno zlivajo v ravnini Ptujskega in Dravskega polja. 
Lepote Ptuja – zakladnice tisočletij, Slovenskih goric – preprosto 
čudovitih v svoji mehkobi, Jeruzalema in Ormoža – pravljice sonca 
skoraj vsak dan v letu in skrivnostnih Haloz – nazaj k naravi … 
vas vabijo. Na navidezno mirni gladini reke in širnega jezera se 
odslikavajo podobe v vseh pogledih bogato obdarjene pokrajine. 
Očarala vas bo s soncem, z neokrnjeno naravo, dobrotami vseh vrst 
in ljudmi širokega nasmeha in še širše odprtih src! 

Na videz nežne, krhke vitice vinske trte – najlepše 
rože na svetu, kot ji pojejo številne pesmi – se 
močno oprimejo opore, trdno prepletejo med seboj 
in spremenijo v neločljivo vez. Ne potrgajo je niti 

najmočnejši vetrovi, niti najhujši 
mraz, niti močna sončna pripeka 
v dolgih poletjih.

Prav kakor vitice smo v sončni 
deželi ob Dravi vsi gostitelji 
povezali svojo moč, znanje in 
energijo – za vas! 
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zakladnica		
tisočletij

Ptuj – zakladnica tisočletij in najstarejše neprekinjeno poseljeno mesto na Slovenskem – vas 
z veseljem povabi na nepozabno odkrivanje preteklosti in vsestransko uživanje sedanjosti. 

Sprehod po starodavnih mestnih ulicah, doživetje 
izjemno bogatih muzejskih zbirk, obisk »ptujskega 
podzemlja« – najstarejše delujoče vinske kleti, sprehod 
ob »ptujskem morju« – največjem stalnem jezeru 
v Sloveniji ali vožnja po njem, vtis izobilja v enem 
najlepših baročnih dvorcev – v dvorcu Dornava, 
popolna zgodba o treh stoletjih življenja naših pred-
nikov na Dominkovi domačiji v Gorišnici, pustna 
tradicija v Markovcih ali obisk mističnega prvega 
mitreja na Hajdini … To je le nekaj namigov, drugi 
zakladi se vam bodo odkrili, ko nas boste obiskali. 
Še živahnejši utrip Ptuja in vasi v sosednjih občinah, 
v Dornavi, Gorišnici, Hajdini in Markovcih, vse 
leto zagotavljajo številne tradicionalne prireditve, 
med katerimi vsakdo najde pravo zase. 

Pečat vsemu pa dajemo ljudje, ki se zavedamo zaupanega nam bogastva. Z veliko odgov-
ornostjo, spoštovanjem in ljubeznijo predstavljamo zapuščino preteklosti in jo z bogatim 
znanjem in neusahljivo energijo vključujemo v sedanjost. Tudi mi, enako kot naši predniki, 
svojim gostom ponudimo najboljše in najlepše: najlepše podobe, nepozabna doživetja, 
popolno razvajanje, neubranljive izzive, najslastnejše dobrote, najprijaznejše besede in 
najširši iskren nasmeh! 

Ob vsaki priložnosti ponuja Ptuj z okolico natanko tisto, kar si želijo njegovi obiskovalci! 
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pravljica	
sonca

Čeprav današnje mesto Ormož leži znotraj še vidnega 
okopa obsežne bronastodobne naselbine, prvi pogled 
na romantično mesto ob spodnjem toku Drave ne 
razkrije njegove izjemno bogate zgodovine. Pomen 
Ormoža in njegove okolice v preteklih tisočletjih 
obiskovalcem najbolje razkrijejo ormoški grad s 
čudovito prenovljeno pristavo ter sodobno postavljene 
muzejske zbirke, za popoln vtis pa je treba obiskati 
še vsaj mestno cerkev in se sprehoditi po mestnih 
ulicah. 

Nastanek srednjeveškega Ormoža 
ter bližnje Velike Nedelje in slavnega 
Jeruzalema je neločljivo povezan z 
gospodi Ptujskimi in križarskimi 
vitezi, ki so jih med vračanjem iz 
Jeruzalema Ptujski zaprosili za 
pomoč pri prodiranju na takrat še 
madžarska ozemlja. Neizpodbitna 
dokaza za pomembne zgodovinske 
dogodke sta križniški grad in cerkev 
v Veliki Nedelji, legenda pa pravi, da 
so v Marijino svetišče sredi mehkih 
gričev, na katerih je gotovo že takrat rasla tudi vinska trta, 
križniki postavili prav iz Jeruzalema pripeljano podobo Matere 
božje. Od takrat naprej so ti kraji blagoslovljeni z imenom 
Jeruzalem, po katerem so že stoletja znani daleč v tujih deželah. 
Blagoslovljeni pa so tudi z nepozabno pokrajino in blagodejnim 
podnebjem, ki ugodno vpliva na ljudi in na naravo. Sonce se 
odraža v vsem – v podobah krajev, ki dajejo vtis, kot da jih je 
naslikal vrhunski slikar, v vinogradih, ki objemajo pobočja 
mehkih gričev, v bogatem rastlinju, v rumenih bučah, ki dajejo 
slastno, omamno dišeče bučno olje, v kapljicah vrhunskega 
vina. Odraža se tudi v očeh gostiteljev, ki vas želijo razvajati z 
vsem lepim in dobrim. Jeruzalem - Ormož je pravljica sonca.
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nazaj	
k	naravi

Colles ali Halonga – sploh ni pomembno, katero izmed obeh imen je 
dalo ime današnjim Halozam. Obe namreč pomenita gričevnat svet, 
po katerem so že vsaj pred dvema tisočletjema na prisojnih legah 
sadili vinsko trto. Značilne podobe haloških goric še danes dopolnjuje 
neokrnjena narava, ki daje krajem prvobitni ritem, Haložanom pa 
samosvoj značaj, še posebej trdno navezan na domače kraje. 

Na prav poseben način pa te kraje predstavijo številne legende, 
zaradi katerih so skrivnostne Haloze izjemen izziv za raziskovalce 
vseh starosti: od legende o vitezu Parzivalu do čudežev Marije Zavet-
nice na Ptujski Gori, od resničnih zgodb iz zgodovine samostana v 
Studenicah do grajskih skrivnosti srednjeveškega Borla in razkošja 
baročnega Štatenberga, pa »haloško Brezje« in orači z Okiča ali 
Podlehnika, turška babica, čarovnice z Donačke gore … Haloze 
hranijo toliko zgodb, da se jih še prešteti ne da! Od ene do druge 
vodijo naravne poti po neokrnjenih gozdovih, skozi sadovnjake, 
čez izvire, v podzemno jamo Belojačo, ob slikovitih vinogradih, 
iz katerih se vse leto sliši posebej melodična haloška pesem, samo 
od sredine poletja do pozne jeseni pa vesela pesem klopotcev, ki v 
deželo prinaša veselo pričakovanje. 

Ne glede na letni čas bo spoznavanje Haloz popolno zgolj ob slastnih 
domačih jedeh, ob dobrotah, kot so haloška bunka, haloška gibanica, 
gerpa in mnoge druge, ki jih znajo pripraviti na turističnih kmetijah 
in v gostilnah. Če jih pospremi vrhunsko vino iz katere od številnih 
vinskih kleti ali lično urejenih vinotek, bo vtis popoln.

Zato vas vabimo v Haloze – nazaj k naravi! V naravi se svet še 
vedno vrti v pravo smer.
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preprosto	
	čudovite

»Slovenske gorice – kako ste vendar lepe! Hribček za hribčekom se dviga iz 
tal, zgleda kakor bi bili to strnjeni valovi morja, ki je odteklo pred davnimi 
časi. Oj vinogradne gorice, kako ste mične, ljubke z vašimi belimi hrami 
po vrhovih, obširnimi vinogradi in bujnimi sadonosniki…« je o svetu med 
Dravo in Muro pred skoraj stoletjem zapisal pisatelj Ožbalt Ilaunig. Podobno 
so lepote in darove Slovenskih goric opisovali številni drugi pesniki in 
pisatelji, enaki spomini pa so v svet spremljali vrsto znamenitih rojakov, 
ki so darove domačih krajev poplačali s svojimi dosežki. Skoraj ni kraja, 
ki ne bi bil povezan s katerim izmed znanih in spoštovanih imen.

Vsak kraj v Slovenskih goricah ponudi kaj lepega in dobrega – za oko, za 
veselje, za želodec, za dobro počutje, za prelepe spomine. Gradovi, mogočne 
ali značilne slovenskogoriške cerkve, ki kot biseri krasijo slemena gričev, 
spominske hiše, muzejske zbirke, cimprače, klečaje, ostaline iz bližnje in 
daljne preteklosti, pa značilne mlake, naravna območja okrog jezer, rek 
in potokov, kjer rastejo redke rastline in domujejo ogrožene živalske vrste, 
najstarejša »zelena tovarna« in številne druge zanimivosti obetajo pestra, 
nepozabna doživetja. Bolj lagodno ali bolj aktivno – v vsakem primeru bo 
doživetje vredno spomina, ob vsem in predvsem pa ljudje mehkih src in 
mehke govorice, ki vas prijazno vabijo medse! 

Ljubitelji dobrega in lepega, raziskovalci, rekreativci, željni počitka, tišine 
in pozitivnih energij, boste kmalu tudi sami popolnoma prepričani, da so 
Slovenske gorice – preprosto čudovite.
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Blagodejno delovanje vode, masaž, toplega zraka, 
sončnih žarkov, aromatičnih olj in soli… so odkrili 
že tisočletja pred nami. Danes s znanjem, izkušnjami 
in iskrenim veseljem naše goste razvajamo na »stare« 
in nove načine v termah, hotelih in salonih dobrega 
počutja. Da si okrepite telo in duha, vas povabimo 
vas na igrišče za golf, od koder se odpirajo prelepi 
pogledi na Ptuj ter griče Haloz in Slovenskih goric. 
Na »konjskem hrbtu« ali kolesu se podajte okoli Ptu-
jskega jezera, ki s svojo velikostjo preseneti vsakega 
obiskovalca, ptičje petje iz ornitološkega parka pa 
doni v ušesih še dolgo potem. Bolj zahtevni se boste 
podali v zelene Haloze in sončne Slovenske gorice, za 
lagodno raziskovanje pa so idealne »prijazno ravne« 
poti Ptujskega in Dravskega polja, pa ob Dravi vse do 
Ormoža in Središča. Željnim izzivov ponudimo polet 
z letalom ali balonom, na trdna tla se lahko vrnete 
tudi s skokom v tandemu s padalom. Na Ptujskem 
morju vas čakajo jadrnice, kajaki in kanuji, deskanje 
in edini wake park daleč naokrog. Prijetno utrujene od 
vsega lepega vas po Ptujskem jezeru popelje turistična 
ladja, po Ptuju, Ormožu, Makolah in Poljčanah pa 
turistični vlakec. Najlepši zaključek doživetij polnega 
dne pa je romantična vožnja s kočijo na Jeruzalem!

Prelepi pogledi božajo oči in dušo ne glede na izbrani 
način, vaše moči pa povrnejo tradicionalne in sodobne 
dobrote, ki jih posebej za vas z ljubeznijo pripravijo 
naši kuharski mojstri, brbončice pa do konca razvadijo 
slastna vrhunska vina iz priznanih kleti!

Dobrodošli v rajski deželi ob Dravi – v destinaciji 
v Ptuj-Jeruzalem Ormož-Haloze-Slovenske gorice!

Terme	Ptuj

Čebelarstvo	in	medičarstvo	Medekmali

Pomaranča

Hotel	Mitra	

Vinska	klet	P&F	Jeruzalem	Ormož

Ptujska	klet

Štajerska	hiša	kulinarike

Restavracija	bar	Amfora	Grill

Bioterme	Mala	Nedelja

Kmetija	Breg-Tajhman

Gostilna	Čelan

Dejan	Zavec	Gym

Dom	KULTure	muziKafe

Domačija	Firbas

Golf	igrišče	Ptuj

Halo	–	Zlati	grozd

Hiša	usnjarja	Jerneja,	sobe	Šilak

Jeruzalem	Ormož,		
Oljarna	Središče	ob	Dravi

Moj	dom,	Turistična	kmetija	Toplak

Trgovina	–	gostilna	–	turizem,	Ozmec

Oddaja	sob	Panorama

PP	Catering

Gostilna	PP

Gostilna	pri	Ovinku

Gostišče	Pri	Tonetu	Svenšku

Gostilna	Prosnik

Ptujske	vedute	Ptuj

Ptujsko	morje

Turistična	kmetija	Pungračič

Gostilna	Ribič

Hotel	Roškar

SiSi	–	Vinarstvo	Druzovič

Kmetija	Šipek

Ekološko	vinogradništvo	Vino	Šuman

Gostišče	Vinski	hram	-	Brenholc

Pizzeria	Beli	vitez	
Cafe	Europa	Pub

Capri	turizem

Frozy	Jozy

Gostilna	Kidrič	Pri	dvojčicah

Kmetija	Krabonja

Kmetija	Lovrec

Turistična	kmetija	Pri	Marti

Gostilna	Slovenski	hram

Villa	Monde	in	
Okrepčevalnica	Villa	Monde		
pri	Ernestu

Mestna	občina	Ptuj	

Občina	Dornava	

Občina	Gorišnica	

Občina	Hajdina	

Občina	Markovci

Občina	Ormož	

Občina	Središče	ob	Dravi

Občina	Cirkulane	

Občina	Kidričevo	

Občina	Majšperk	

Občina	Makole	

Občina	Podlehnik	

Občina	Poljčane	

Občina	Videm	

Občina	Zavrč	

Občina	Žetale

Občina	Benedikt	

Občina	Cerkvenjak	

Občina	Destrnik	

Občina	Juršinci	

Občina	Lenart	

Občina	Sveta	Ana	

Občina	Sveti	Andraž	v	Slovenskih	goricah	

Občina	Sveti	Jurij	v	Slovenskih	goricah	

Občina	Sveti	Tomaž	

Občina	Sveta	Trojica	v	Slovenskih	goricah	

Občina	Trnovska	vas
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Stari Rimljani, ki so nekoč živeli na Ptuju in se 
predajali užitkom dobre hrane in odličnega vina, 

so dobro vedeli, kako razvajati telo in duha. Prav ta 
uživaški duh antičnega Rima vas bo v Termah Ptuj 
spremljal na vsakem koraku in vam ponudil tedanje 
starorimsko razkošje in udobje, vendar dopolnjeno z 
vsem, kar za prijetno počutje potrebuje sodobni človek. 
Ko boste uživali v kopanju pod rimskimi »slavoloki« 
v Termalnem Parku, se predajali sproščujočemu sav-
nanju, si privoščili prijetne masaže v Valens Augusta 
Wellnessu ali si dovolili razkošje rimske večerje ob 
bazenu… Tedaj se vam bo morda zahotelo, da bi kar 
ostali v tem »antičnem« času. 

Prepustite se valovom termalne vode 
v starorimsko obarvanem Termalnem 
Parku, ki obsega kar 4.200 m2 vodnih 
površin in se ponaša z največjim sistemom 
vodnih drč pri nas. Šest notranjih in šest 
zunanjih bazenov bo navdušilo velike in 
male čofotalce, za resno plavanje pa je na 
voljo zunanji olimpijski plavalni bazen, 
ki nudi odlične pogoje tudi športnim 
reprezentancam.

Wellness ponudba Term Ptuj bo navdušila 
tudi najbolj zahtevne: v wellness centru 
Valens Augusta v Grand Hotelu Primus 
se vam bo odprl povsem nov svet, ko 
vas bodo v tematskih masažnih sobah 
objeli ambienti antičnega Rima, Orienta, 
Japonske, Egipta, Tajske, pa tudi zeliščni 
svet in celo svet vinske trte. 

Odlični vinski tradiciji Ptuja se v Termah Ptuj poklanjamo tudi z eksklu-
zivnimi vinskimi večeri in Primusovimi vinskimi zgodbami, na katerih 
vodilni slovenski vinogradniki in vinske kleti predstavljajo svoje vrhunske 
pridelke. Stalnica v ponudbi so tudi svečane večerje in pokušine vin, 
sicer pa vam bomo v naših restavracijah z veseljem postregli z dobrotami 
babičine, meščanske in moderne kuhinje. 

Kaj pa najmlajši? Zanje skrbno pripravljamo animacijski program, ki ga 
vodijo izkušeni animatorji pod taktirko račka Vilija, hišne maskote Term 
Ptuj. Vili rad čofota v bazenih, riše, odkriva zanimivosti in se ob tem 
odlično zabava – prav tako kot vsi otroci, ki jih povabi v svojo družbo
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Grand Hotel Primus ****	superior	
Žlahtni	oddih	s	pridihom	rimskega	hedonizma

Grand Hotel Primus je dobil ime po slavnem rimskem vojskovodji Marku Antoniju Primusu, po 
njem pa ne nosi le imena, saj boste rimsko preteklost začutili na vsakem koraku. V hotelu, ki svojim 
gostom ponuja pravo cesarsko bivanje, lahko zares doživite svet sprostitve, kulinarike in zabave s 
pridihom starega Rima. Srce hotela predstavlja razkošni wellness center Valens Augusta, ki obsega 
termalne kopeli Flavia, bazene Vespasianus in Imperij dobrega počutja, kjer bodo izpuhtele vse 
napetosti in stres sodobnega časa. Le dobrih 200 metrov stran, je ljubiteljem golfa na voljo tudi 
Golf igrišče Ptuj z 18 igralnimi polji. 

Gostje lahko bivajo v prijetno in 
udobno opremljenih sobah ter suitah 
z najsodobnejšo opremo. Večina sob 
ima balkon. Za zahtevnejše goste 
so na voljo superior sobe, ki jih 
odlikuje večje udobje in možnost 
termalnih kopeli v sobi, saj imajo 
kadi poleg navadne tudi pipo s 
termalno vodo. Posebnost Grand 
Hotela Primus so trije luksuzni 
predsedniški apartmaji, ki poleg 
vsega udobja gostom omogočajo 
tudi razvajanje v lastni finski savni 
in masažnem bazenu.

Apartmajsko naselje ***  
Sončno	razpoloženje	za	vse	dni	v	letu

Ko se boste naužili vodnih radosti v bazenih in na toboganih ter ogreli v savnah Termalnega 
Parka, vas bodo le 200 m stran pričakale prijazne družinske hišice, v katerih se boste počutili kot 
doma. Apartmaji v objemu narave in v neposredni bližini Termalnega Parka Ptuj vam ponujajo 
vse, kar potrebujete za počitek po aktivnem dnevu. Apartmaji so različnih velikosti in lahko 
sprejmejo do 6 oseb.

Bungalovi ***

Tisti, ki uživate v dnevih popolne svobode in življenja 
brez vsakršnega urnika, a hkrati cenite hotelsko udobje, 
se boste odlično počutili v prijetnem mini naselju, ki ga 
sestavlja 20 simpatično in domačno urejenih sob sredi 
zelene oaze v neposredni bližini Termalnega Parka. 

Terme	Ptuj,	Sava	Turizem,	d.d.	
Pot	v	toplice	9,	2251	Ptuj	
T:	+386	2	749	45	00;	+386	2	749	41	00;	+386	2	749	45	23	
E:	info@terme-ptuj.si
www.terme-ptuj.si

Grand Hotel Primus je odlična izbira za poslovna srečanja, predavanja, delavnice in druge kongre-
sne dogodke. Večnamenske konferenčne dvorane sprejmejo od 20 do 220 oseb. Vse dvorane imajo 
dnevno svetlobo in so opremljene z najsodobnejšo tehniko in vsem, kar potrebujete za poslovni 
ali kak drug dogodek na vrhunski ravni. 

Kamp Terme Ptuj****

Kamp Terme Ptuj nudi zatočišče sodobnim nomadom v vseh letnih časih. V senci dreves omogoča 
postavitev prikolic in šotorov na 120 kampirnih mestih, mogoč pa je tudi najem počitniških hišic 
s sodobno urejeno infrastrukturo. Gostje kampa imajo brezplačen vstop v bazene Termalnega 
Parka in uporabo finske, turške in aroma savne. 

Novo!		
Vinska vas  
v Kampu Term Ptuj

Osem velikih vinskih sodov s prostornino 14.000 m3 je 
zapuščina bogate tradicije ptujskega vinarstva, ki so sedaj 
preurejeni v bivalne enote. V vsakem sodu je urejeno 
veliko ležišče za dve osebi in prostor za prtljago. Sodi 
imajo električni priključek in so ogrevani. Postavljeni so 
okrog osrednjega trga in tako sestavljajo Vinsko vas, ki 
jo obdajajo avtohtone vinske trte. 
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Čebelarstvo in medičarstvo MEDEKMALI
Damjan Medved s.p.
Dragonja vas 40A, 2326 Cirkovce
Gsm.:+386 40 217  542
Email: info@medekmali.com
www.medekmali.com

KIDRIČEVO

MARIBOR

SLOV.
BISTRICA

PRAGERSKO

CIRKOVCE

HOČE- SLIVNICA

PTUJ
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ZIDANICA MALEK, stoji ob vinski cesti med 
Svetinjami in Jeruzalemom. Ponaša se z ogromno 

starinsko prešo in oboka-
no kletjo, njena posebna 
zanimivost pa je hišna ka-
pela zgrajena 100 let pred 
Zidanico. Odprta je vsak 
dan od maja do novembra, 

med 12. in 18. uro, za predhodno najavljene 
skupine pa vedno.
E:	malek@pfwineries.com		
T:	+386	2	741	77	76

DVOREC JERUZALEM, imenujejo ga tudi mali 
hotel za velike užitke. Elegantna restavracija 

ponuja tradicionalne lokalne 
in sezonske jedi, zraven 
lahko gostje tudi poskusijo 
izvrstna vina iz regije Jeru-
zalem - Ormož. Restavracija 
ima prečudovito teraso, 

kjer vam postrežejo ob lepem vremenu,ki ga 
je v sončnem Jeruzalemu na pretek. Hotel 
ima deset sob(19 ležišč) in predstavlja idealno 
izhodišče za kolesarjenje in sprehode po slikoviti 
pokrajini. (Poroke, praznovanja za zaključene 
družbe,seminarji,…)
E:	recepcija@dvorec-jeruzalem.com	
T:	+386	2	741	77	90

Stilsko dovršen Hotel Mi-
tra, romantično, udobno 

zatočišče v osrčju zgodovin-
skega jedra, tik pod ptujskim 
gradom, je hotel z najstarejšo 
tradicijo v najstarejšem slovenskem mestu. Hotel je sinonim za toplo 
gostoljubje, privlačen in topel ambient, izbrano udobje, brezčasno 
eleganco in vrhunsko enološko ponudbo v Vinoteki in vinski 
kleti Osterberger. Je unikaten mestni hotel, ki združuje bogato 
tradicijo, sodoben pristop do gosta in uresničevanja njegovih želja. 
Odlikujejo ga usklajene barve in osvetlitev. Gostje lahko izbirajo 
med 29 individualno urejenimi sobami s 64 ležišči, od tega v 4 zelo 
udobnih suitah za štiri osebe. Vse sobe so tematsko opremljene v 
petih stilih: rimskem, srednjeveškem, secesijskem, meščanskem in 
sodobnem stilu in imajo digitalno TV, hitri brezžični (brezplačen) 
dostop do interneta, interni telefon, minibar, tuš kabino, WC, 
sušilec za lase in vse higienske pripomočke.

Vinski okoliš kleti Jeruzalem Ormož vključuje 
najboljše vinogradniške lege na svetu in na 

veliko veselje ljubiteljev vrhunskih vin v njihovi 
vinski kleti vztrajajo, da je najboljše stvari treba 
deliti z drugimi. Združujejo bogato tradicijo 
vinogradništva in vinarstva, hkrati pa sledijo 
najsodobnejšim svetovnim vinskim trendom, kar 
potrjujejo na mednarodnih vinskih ocenjevanjih, 
saj so največkrat nagrajena vinska klet v Sloveniji 
v zadnjih letih. 

Oglejte si velike hrastove sode, v katerih zorijo 
vina, pridobljena izključno iz grozdja pridelanega 
v lastnih vinogradih in pri najboljših vinogra-
dnikih iz Jeruzalemskih goric, ki jih polnijo v 
linije Jeruzalem Ormož, Ljutomerčan in prestižno 
linijo Gomila. Klet so v preteklih letih obnovili 
in podprli z najnovejšo in inovativno tehnologijo. 
V največji arhivski kleti na slovenskem, kjer 
hranijo 254.000 steklenic, se lahko pohvalijo 
z legendarnim sauvignonom iz leta 1963, eno 
najboljših vin vseh časov po mnenju tujih 
kritikov. Pridelana vina so sadna, sveža, sortno 
značilna, polna in harmonična. Klet je znana 
tudi po pridelavi iskrivih, živahnih in elegantnih 
penečih vinih Brut, Sec in Muškatna penina. 
V sklopu kleti se nahaja degustacijska dvorana 
in prodajalna, kjer nudijo možnost degustacije 
in nakupa vin za obiskovalce. 

Za pravo kraljevsko uživanje bo poskrbljeno v Wellness 
salonu »Venera«, kjer vas bodo v edinstvenem ambientu 
800 let starega dela zgradbe razvajali z individualnimi 
storitvami za sproščanje in regeneriranje telesa in duha.V 
hotelu se nahajajo tudi trije konferenčno banketni prostori, 
ki skupaj sprejmejo dogodke za do 100 oseb.

Hotel	Mitra,	Story	Hotels®	
Hosting	d.o.o.	
Prešernova	ulica	6,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	787	74	55	
F:	+386	2	787	74	59	
E:	info@hotel-mitra.si
www.hotel-mitra.si

Vinska	klet	Jeruzalem	Ormož	
P&F	Jeruzalem	Ormož	d.o.o.	
Kolodvorska	11,	2270	Ormož	
T:	+386	2	741	57	00	
F:	+386	2	741	57	07	
E:	info@pfwineries.com
www.jeruzalem-ormoz.com
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V  Ptujski kleti hranijo eno najpomembnejših zgodb, ki je 
sooblikovala podobo, značaj in preteklo ter sedanjo slavo 
Ptuja in okolice. Še več – to zgodbo lahko v Ptujski kleti 

doživimo in uživamo 
z vsemi čuti. Spomini 
in duh preteklosti so 
v ptujski vinski kleti 
shranjeni v vinskih 
steklenicah, ki pred-
stavljajo občudovanja 
vredno in najpomemb-
nejšo zbirko arhivskih 
vin v tem delu Evrope, 
med njimi tudi pravi 
vinski spomenik – naj-
starejše arhivsko vino 
v Sloveniji – Zlato trto 
iz leta 1917. 

Štajerska hiša kulinarike

Goste razvajajo v gostilni Gočovski dvorec sredi 
mehkih gričev Slovenskih goric. Prednost dajejo 
sezonski ponudbi, tradicionalnim jedem, ki pa 
so pripravljene s pridihom svetovljanstva ter 
pospremljene z vrhunskimi vini iz naše vinorodne 
dežele, in skrbno urejenemu ambientu, ki vsemu 
vloženemu trudu v kuhinji in jedilnicah da piko 
na i. Prostori so opremljeni tako, da jih je možno 
s pomičnimi vrati ločiti in ustvariti intimnejše 
okolje, ali pa povezati. 

Z okrepčili goste razvajajo tudi v Grajski kavarni 
na Ptujskem gradu, kjer z okusno urejene terase 
sredi gornjega grajskega dvorišča ob srkanju 
toplega napitka ali osvežilne pijače in sladkanju 
s sladoledom ali sladico iz dnevne ponudbe 
občudujete enega najlepših razgledov v našem 
delu Slovenije.

V Ptujski kleti pa se ne ozirajo 
zgolj v preteklost. Z nadgradnjo 
znanja, izkušenj in ob upošteva-
nju žlahtne tradicije negovanja 
vina zgodbo uspešno nadaljujejo. 
Njihova vina so postala blagovna 
znamka, prejela so številne na-
grade na prestižnih ocenjevanjih 
v Bruslju, Dunaju, Londonu, 
Tokiu, San Franciscu .... Izjemen 
potencial fantastičnih vinogradniških leg Haloz in Slovenskih goric so ujeli v steklenice: Pullus, 
vino z okusom. Da bi sodobnemu obiskovalcu lahko ponudili še bolj doživet ogled, je klet je 
opremljena z zvočnimi in svetlobnimi učinki, ki se prepletajo s čudovito izrezbarjenimi podobami 
na lesenih sodih. V vinskem hramu je prostora za cca. 60 oseb, gostom ob pokušini vin ponujajo 
ogled multivizijske predstave, obogatene tudi z glasbo in izbranim besedilom. 

Ptujska	klet	d.o.o.	
Vinarski	trg	1,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	787	98	10;	F:	+386	2	787	98	13;	M:	+386	41	394	896	
E:	tanja.vinkler@perutnina.eu
www.ptujska-klet.si

Če pa si zaželite kozarec vrhunskega vina – 
morda ob prigrizku – v posebnem okolju, pa 
vam postrežejo v Grajski kleti, v »družbi« soda, 
ki je še nedavno hranil več kot 40.000 litrov 
vrhunskega vina. Vendar to še ni vse – slastne in 
očem zapeljive jedi vam postrežejo tudi na drugih 
lokacijah, tam, kjer bo vam najlepše … Pri osebju 
Štajerske hiše kulinarike ste v dobrih rokah!

Štajerska	hiša	kulinarike	
Gočova	38A,	2235	Sv.	Trojica	v	Slovenskih	goricah		
T:	+386	2	720	10	53	
M:	+386	51	370	676	
rezervacije@shk.si	
www.shk.si 
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Restavracija	bar		
Amfora Grill 

V restavracijo Amfora Grill vabi mamljivi vonj 
mesnih in ribjih dobrot, pečenih na odprtem 
žaru. Izbirate lahko 
med klasičnimi jedmi 
po naročilu, ob delov-
nih dneh postrežejo z 
okusnimi malicami, 
ob nedeljah pa je v 
samopostrežnem bifeju 
več kot dvajset jedi. Vedno je na voljo domači narezek Amfora, med hišne specialitete pa sodi tudi 
lepinja ter dobrote izpod peke, ki jih pripravlja kuhar iz Dalmacije. Posebno pozornost posvečajo 
tudi izboru vin – od odprtih domačih do buteljčnih različnih domačih vinarjev ter vinarjev drugih 
vinorodnih dežel. Znano pa je, da se vsak sobotni večer v Restavraciji Amfora Grill pleše ob živi 
glasbi! 

Kmetija Breg-Tajhman

V Krčevini pri Vurbergu boste lahko obiskali 
kmetijo Breg-Tajhman, kjer v vinogradu negujejo 
kar 13 sort vinske trte, ukvarjajo se tudi s sadjar-
stvom. Ob sočnem namiznem sadju ponujajo tudi 
odlične domače jabolčne in hruškove sokove, dišeče 
kise ter izvrstna žganja. »Bregova viljamovka«je 
sinonim za kvalitetno domače hruškovo žganje, ki 
ga kuha predvsem gospodinja. Na kmetiji imajo 
degustacijsko sobo, kjer obiskovalcem predstavijo 
vse dobrote in uporabne spominke - steklenice 
soka, kisa, žganja, vina, bučnega olja ali zaboj 
svežega sadja. Ob uživanju teh se boste še doma 
lepih trenutkov v Slovenskih goricah.

Gostilna Čelan

Gostilna Čelan deluje že 80 let in je že na za-
četku bila središče vaškega življenja ter zavetje 
popotnikom, kasneje pa so sem na plese začeli 
prihajati tudi mlajši gostje. Zapuščino prvih treh 
generacij je današnja lastnica Anica obogatila s 
posodobitvijo kapacitet in ponudbe, aktivna pa je 
že peta generacija - hčerka Maja, ki trdi, da je srce 
dobre gostilne v kuhinji, in sin Robi, med drugim 
mojster v peki odojka. V gostilni Čelan boste še 
danes našli dobrote okoliških kmetij in vrtov: to 
so telečja pečenka z domačimi štruklji, telečja 
obara, na odprtem ognju pečen odojek, pa tudi 
sredozemske jedi ter sezonsko in vegetarijansko 
ponudbo. Leta 2011 so na Gostinsko-turističnem 
zboru Slovenije prejeli posebno priznanje za 
kakovost gostinske ponudbe. Čelanovi so za goste 
opremili tudi 4 lepe in udobne dvoposteljne sobe 

Restavracija	bar	Amfora	Grill		
Osojnikova	cesta	12,	2250	Ptuj	

T:	+386	2	780	04	25	
E:	amforagrill@tuning.si

www.tuning.si

Kmetija	Breg-Tajhman	
Krčevina	pri	Vurbergu	116,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	751	11	31	
M:	+386	41	385	134;	+386	31	561	222	
E:	milan.breg@email.si

ter apartma z osmimi ležišči. Dober gostinec ima 
gostinstvo v svojih genih in celotna družina Čelan 
vam bo to dokazala ob vašem obisku!

Gostilna	Čelan	
Slovenja	vas	30,	2288	Hajdina	
T:	+386	2	788	56	00	
M:	+386	51	803	936	
F:	+386	2	788	56	01	
E:	gostilnacelan@siol.net
www.gostilna-celan.si

Hotel Bioterme**** je novost na turističnem zemljevidu Slovenije. Z 
usmerjenostjo k sonaravnemu bivanju ob zagotavljanju kakovostnih 
storitev presega obstoječo ponudbo in postavlja nov standard na 
področju zelenega turizma. Sožitje z naravo in izjemno termalno 
vodo se v Biotermah Mala Nedelja prepleta z vsemi možnostmi 
zdravega in predvsem mirnega bivanja, ki jih potrebujemo na 
oddihu in v vsakdanjem življenju. 

Bioterme		
Moravci	v	Slovenskih	goricah	34	b	
9243	Mala	Nedelja	
T:	+386	2	565	20	00	
F:	+386	2	585	17	81	
E:	hotel@bioterme.si
www.bioterme.si

Vabimo vas, da po dostopnih cenah spoznate vse prednosti 
zdravega in mirnega bivanja. 

»Vse, kar počnemo, izhaja iz neokrnjene narave,  
je iskreno, pristno in domače!«
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Ptuj – mesto stoterih obrazov! Med take »obraze« gotovo 
sodi tudi Dejan Zavec, ki je z neuničljivo voljo, predanostjo 
in trdim delom segel do vrha – naziva svetovnega boksar-
skega prvaka po verziji IBF. V današnjem svetu smo ljudje 
izpostavljeni raznim stresnim dejavnikom, in prav zato 
je pomembno, da vsaj dvakrat na teden naredimo nekaj 
zase. V Dejan Zavec Gym ponujajo vadbe 12 rund, boks+ 
in boks, med katerimi boste našli način rekreacije zase.

Dejan	Zavec	Gym	
Žnidaričevo	nabrežje	2,	2250	Ptuj	
M:	+386	40	806	000	
E:	gym@dejanzavec.com
www.dejanzavec.com

Pred nekaj leti sta se mlada Ptujčana lotila obsežne 
in zahtevne obnove dveh več sto let stare meščanske 
hiše v starem mestnem jedru. Nastala je kavarna - Dom 
KULTure muziKafe. Gostje prihajajo snovat projekte, 
se prepuščat življenjskemu toku, ali zgolj ob klepetu, 
kavi, pijači ali odlični tortici uživat v imenitnem in 
zanimivem vzdušju, ki se ga občuti tudi na terasi na 
prijetno osončeni strani Doma KULTure. 

Golf igrišče Ptuj

Ptujsko igrišče za golf se razprostira 
na 52-ih hektarjih (18 lukenj, par 71) 
in je že večkrat osvojilo naslov najbolj 
urejenega golf igrišča v Sloveniji. 
Tukaj lahko golfisti uživajo, ne le 
v igri, ampak tudi ob čudovitem 
pogledu na ptujski grad. Igralce pri 
večini lukenj čakajo vodne ovire. 
Spektakularna je igra pri 14. luknji, 
kjer je treba par 3 doseči z udarcem 
na otok. Zaradi svoje konfiguracije 
je primerno tudi za rekreativne 
igralce, saj ne zahteva visoke telesne 
pripravljenosti. Zanimiva je tudi 
zasnova moderne klubske hiše. 
Oblikovana je v obliki golf palice, 
kar je opazno iz ptičje perspektive. 

Polkletni prostor je namenjen raznovrstni kulturno-umetniški vsebini - koncerti, predavanja, 
literarni večeri, predstave, razstave, delavnice ... Med najodmevnejše sodi vsakoletni festival Poezije 

in vina.

Dom	KULTure	muziKafe	

Igor	Benčevič,	s.p.		
Vrazov	trg	1,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	787	88	60	

M:	+386	40	555	783	
E:	info@muzikafe.si
www.muzikafe.si

Golf	Invest	d.o.o.	
Mlinska	cesta	13,	2250	Ptuj	
T:		+386	2	788	91	10	
+386	2	788	91	15	

E:	golf@golfinvest-ptuj.si
www.golf-ptuj.si

Domačijo Firbas najdete v vasi Cogetinci v Slovenskih goricah. 
Že 20 let vrata gostoljubno odpirajo vsem gostom, ki jih obiščejo 
za en popoldan ali pa se odločijo pri njih preživeti počitnice v 
sobah. Poskusite različne vrste kruha, na katere si namažite 
slastne domače namaze, z bučnim oljem in mesnimi izdelki. 
Vse te dobrote poplaknite z domačimi sadnimi sokovi, belimi 
vini, hišno viljamovko… Njihova jedilnica sprejme 60 oseb. 
Pričakuje vas tudi veliko aktivnosti - izposodite si lahko kolesa, 
igrate odbojko na mivki ali nogomet, namizni tenis, streljate z 
lokom ali pa preprosto uživate v senci.

Domačija	Firbas	
Cogetinci	60,	2236	Cerkvenjak	
T:	+386	2	703	50	90	
M:	+386	41	746	174	
GPS:	N	46	35'	16''	E15	58'	02''	
E:	firbas@siol.net	
www.firbas.com
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Halo – Zlati grozd  
vinoteka	in	izdelki	s	podeželja 

V majhni vinoteki Zlati grozd boste našli dobrote in vrhunsko kapljico iz 
Haloz. V vinoteki boste spoznali vina z zaščitenim geografskim poreklom iz 

grozdja, pridelanega na integriran način. Tukaj 
lahko spoznate vrhunska bela vina iz Haloz; sorte 
laški rizling, renski rizling, sauvignon, rumeni 
muškat, traminec, muškat otonel, beli in sivi 
pinot, chardonnay ter rizvanec – mlado vino in 
tradicionalno sorto ranfol, ki je na voljo samo 14 
dni v letu. Možnost pokušnje vin za individualne 
goste ter za skupine. 

Halo	d.o.o.	
Krempljeva	ulica	6,	2250	Ptuj	
T:		+386	2	620	87	47	(Zlati	grozd);		
+386	2	795	32	00	(za	rezervacije	degustacij)

F:	+386	2	795	32	03	
E:	info@halo.si	
www.halo.si

Hiša usnjarja Jerneja se nahaja v Dravski ulici, v najstarej-
šem predelu mesta, ki je bil 1291 omenjen kot rokodelska četrt, kasneje pa 
kot svinjski trg in usnjarska ulica. Povsem obnovljena hiša družine Šilak, 
s čudovitim dvoriščem ter okusno opremljenimi sobami in apartmaji z 
originalnim lesenim tramovjem, je zaščitena kot kulturni spomenik. 

Zajtrkovalnica z mogočnimi oboki se spremeni v družabni 
prostor, kjer vam bodo gostitelji pripovedovali o hiši, mestu in 
njegovi okolici ter dali celo vrsto idej za nepozabna doživetja. 
Do mestnega središča in ptujskega gradu je le nekaj korakov.

Oddaja	sob	Vladimir	Šilak	s.p.	
Dravska	ulica	13,	2250	Ptuj	

T:	+386	2	787	74	47	
M:	+386	31	597	361	
E:	info@rooms-silak.com

www.rooms-silak.com

Moj Dom 
Turistična	kmetija	Toplak

V Juršincih je leta 1979 začela goste sprejemati prva 
turistična kmetija v SV Sloveniji. Nudijo prenočitve z 
zajtrkom, polpenzion z domačo hrano ter vrhunska vina, 
skupinam praznovanja z avtohtonimi jedi naših babic. 
Gostje lahko spoznajo trsničarsko proizvodnjo in domačo 
vinsko klet ter degustirajo vrhunska vina. Gostiteljica 
predava o vlogi gospodinje ter izvaja kuharske tečaje, 
delavnice izdelave cvetja ter otroške delavnice »Od zrna 
do žemljice«. Na kmetiji je možen nakup vina, žganih 
izdelkov, sokov, meda sadja, zelišč, peciva, jogurtov..

Marta	in	Simon	Toplak	
Juršinci	21,	2256	Juršinci	
T:	386	2	758	00	51	
F:	386	2	758	40	01	
M:	+386	31	659	567;	+386	51	621	496	
E:	marta.toplak@siol.net
www.toplak-turism.eu

V Središču ob Dravi, kraju z bogato zgodovino, tradicija 
tudi omamno diši! Predvsem v oljarni, ki že več kot 
stoletje predeluje bučnice v okusno, zdravilno in v 
tradicionalni kulinariki nepogrešljivo bučno olje. V 
oljarni obiskovalcem predstavijo zgodovino predelovanja 
bučnic ter sodobno proizvodnjo, v pokušino pa ponudijo 
bučno olje, po predhodni najavi pa tudi namaze,jedi 

in pecivo z bučnicami in 
bučnim oljem. V njihovi 
prodajalni so naprodaj 
olja, bučnice, darilni 
program, kot novost pa 
uvajajo sladke bučnice, 
celo petih različnih 
okusov!

Jeruzalem	Ormož	SAT	d.d.	
PC	Oljarna	Središče	ob	Dravi	
Ljutomerska	c.	4,	2277	Središče	ob	Dravi	
T	02	713	48	52	

E:	oljarna.sredisce@siol.net	
www.oljarna-sredisce.si
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Trgovina	–	gostilna	–	turizem	
Ozmec

V kraju Cvetkovci, na regionalni cesti Ptuj-Ormož, poiščite Go-
stilno Ozmec. Ponujajo malice in pice, vedno so v ponudbi slastne 
domače klobase in meso iz tünke. V jedilnem prostoru je na voljo 
90 sedežev, 30 v gostinski sobi, imajo celo sobo za kadilce. Poleti 
pa lahko do 40 gostov uživa na letni terasi, še posebej ob petkih 
in sobotah, ko na žaru pripravijo odojka in piščanca po ptujsko. 
Ponudbo domače kuhinje dopolnjujejo z lastnim vinom. Svojo 
ponudbo dopolnjujejo in vam lepote destinacije Ptuj - Jeruzalem 
Ormož - Slovenske gorice – Haloze predstavijo tudi med vožnjo 
s turističnim cestnim vlakcem Beni ekspres. 

Trgovina	–	gostilna	–	turizem,		
Ozmec	Majda	s.p.	
Cvetkovci	9e,	2273	Podgorci	
T:	+	386	2	713	00	55	
E:	info@gostilnaozmec.si
www.gostilnaozmec.si

PP Gostinstvo d.o.o.

Dravska ulica 9, 2250 Ptuj, Slovenija
tel: 02 /74 90 620,
fax: 02/74 90 632
e-mail: gostilna.pp@perutnina.eu

Član Skupine Perutnina Ptuj

INOVATIVNOST 
PREMIUM KAKOVOST 
PRILAGODLJIVE REŠITVE
PP Gostinstvo z dejavnostjo Cateringa zagotavlja najvišje standarde, odličnost storitev in nepri-
merljivo celostno podobo. Vodilno mesto v izvajanju dejavnosti na področju regije smo si v 15 letih 
zagotovili s preverjeno pristnostjo izbranih surovin, inovativnostjo ter tankočutnim posluhom za 
želje vsakega naročnika. Z VAMI SMO POVSOD na gradovih, ambasadah, v gledališčih, letališčih, 
muzejih ali razstaviščih, v nakupovalnih središčih, v oazah narave in pri vas doma.

se nahaja v samem centru mesta. Na terasi kavarne 
strežejo odlično kavo, okuse dobre kuhinje pa lahko 
doživite v prijetnem okolju restavracije. 

Tradicionalne kulinarične dobrote z inovativnim pristo-
pom občutite, če gre za prigrizek ali zahtevnejši jedilnik 
z več hodi, ob vrhunskih vinih Ptujske kleti. Ptuj slovi 
kot mesto piščanca in vina, zato so na jedilniku jedi iz 
piščančjega mesa, sezonske in vegetarijanske jedi ter 
specialitete. Pridobili so znak Gostilna Slovenija, kar je 
zagotovilo visoke kakovosti ponudbe ter potrditev, da 
je postrežena hrana domačega izvora. Gostilna PP ima 
84 sedežev v jedilnem prostoru, v dveh reprezentančnih 
prostorih pa vam pripravijo omizje za posebne dogodke. 

GOSTILNA	PP	
Kulinarika&Ketering	d.o.o.	
Novi	trg	2,	2250	Ptuj	

T:	+386	2	749	06	22	
F:	+386	2	749	06	28	
E:	gostilnapp.novitrg@perutnina.eu

Skoraj sredi mesta, a hkrati sredi narave, je dom družine Gutschi-
Krapša. Že stoletje nazaj je na temmestu deloval priljubljen vinotoč, 
danes pa tukaj goste razvaja gostiteljica Metka z družino. Ponuja 
udobno opremljene sobe, okusne zajtrke ter poskrbi za vaše dobro 

počutje. Gostiteljica vam bo 
svetovala kako preživeti dan, saj 
se v mesto Ptuj lahko podate ali 
se naokrog popeljete s kolesom. 
Zvečer se lahko družite ob 
odprtem žaru na dvorišču, ob 
čajanki z zeliščarko ali ob učenju 
srednjeveških plesov, v sen pa vas 
lahko pospremi tudi katera od 
knjig iz »hišne knjižne borze«, 
kot zbirko imenujejo domači.

Oddaja	sob	Panorama,		
Metka	Gutschi	s.p.	
Maistrova	ulica	19,	2250	Ptuj		
T:	+386	2	787	75	70	
F:	+386	2	787	75	71	
M:	+386	41	987	743	
rozalija_k@hotmail.com
www.panorama-krapsa.si
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Na obrobju Ptuja najdete Ovinek, ki ga je vredno zapisati 
z veliko začetnico. Mlad in ambiciozen kolektiv pod 
vodstvom Boruta Berlaka vas bo prijazno sprejel in 
ustregel vsem vašim željam. Pri pripravi hrane vztrajajo 
pri kvalitetnih in svežih sestavinah, večinoma domačega, 
slovenskega porekla ter se trudijo ponuditi kakovost 
po dostopni ceni. V gostilni je prostora za 45 gostov, 
manjšim družbam kulinaričnih uživačev je namenjena 
posebna soba z osmimi sedeži, 50 sedežev pa je na voljo 

na pokriti terasi. Zaradi 
Gostilne pri Ovinku je 
res priporočljivo nekoli-
ko skreniti z ravne poti!

Gostilna	pri	Ovinku	
Gostinstvo	Berlak	Borut	s.p.	
Obrtniška	ulica	7,	2250	Ptuj	
T:	+386	70	844	276	
E:	priovinku@hotmail.com
www.facebook.com/PriOvinku

Gostišče Pri Tonetu Svenšku

Za tiste, ki stavijo na dobrote pristne slovenske kuhinje, je 
Gostišče “Pri Tonetu” Svenšku na Ptuju pravi naslov. Nahaja 
se tik ob pešmostu čez Dravo ter poti proti Termam in igrišču 
za golf. V gostilni vam postrežejo z malico, kosilom ali večerjo, 
po želji organizirajo slavje ali pripravljeno hrano dostavijo 
na želeno lokacijo. Posebnost so značilne lokalne jedi, ob 
teh pa specialitete iz žrebičkovega in zajčjega mesa, haloške 
palačinke ter slastna ajdova pogača in ognjiščna gibanica. 

Lahko se ustavite mimogrede, 
lahko pa ostanete in prenočite 
v lepih sobah v nadstropju 

Svenšek	Bojan	s.p.	
Zadružni	trg	13,	2251	Ptuj	
T:	+386	2	788	56	83	
F:	+386	2	781	00	17	
M:	+386	41	764	407	
svensek.marjeta@amis.net
www.gostisce-svensek.si

Bogat jedilnik Gostilne Prosnik vsebuje slo-
venske, divjačinske, ribje ter vegetarijanske 
jedi. Posebnost so pristne domače – prleške 
jedi: prleški zrezek, puranova rolada z mlinci, 
ajdova pogača, gibanica in mesne jedi z ge-
majevo omako. Ponudbo bogatijo sezonske jedi 
ter lokalne surovine, veliko pozornost pa namenjajo 
ponudbi vin, saj lahko izbirate med več kot 100 različnimi 
vini. Organizirajo več dogodkov - dneve prleške kuhinje, 
dneve dalmatinske kuhinje, praznovanje ob dnevu žena, 
Valentinov ples ter martinovanje. Na voljo je 5 udobno in 
sodobno opremljenih dvoposteljnih ter ena triposteljna soba.

Prosnik	Janez	s.p.	
Hardek	34/e,	2270	Ormož		
T:	+386	2	740	18	21;	+386	2	740	01	58	
E:	janez.prosnik@gmail.com
www.gostilna-prosnik.si

DMC	Uradni	organizator	potovanj	v	destinacijo	
Ptuj – Jeruzalem Ormož –  
Haloze – Slovenske gorice

Podjetje Ptujske vedute je specializirani organizator izletov in počitnic na Ptuju, Ptujskem in 
Spodnjem Podravju. Na voljo so posebni tematski programi, ki vas v vseh letnih časih popeljejo 
na potovanje v čas starih Rimljanov, v srednji vek, v obdobje baročnih dvorcev, po mestnih ulicah 
in številnih, običajnemu opazovalcu skritih kotičkih. Posebej zanimivi so programi, skozi katere 
boste doživljali bogato etnološko dediščino Ptujskega in Dravskega polja, Haloz, Slovenskih goric 
ter Ormoža z Jeruzalemom. 

Ptujske	vedute	d.o.o.,	Ptuj	DMC	
Na	gradu	1,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	778	87	80;	+386	2	778	87	83	

E:	ptuj@vedute.si
www.vedute.si

G O S T I L N A

Obrtniška ul. 7, Ptuj
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Turistična kmetija in vinogradništvo Pungračič 

Gostilna Ribič

Gostilna Ribič s svojo ponudbo 
jedi iz sladkovodnih in morskih 
rib, jedi iz piščanca, sladic iz 
domače slaščičarne in s ponudbo 
vin iz Ptujske kleti daje pečat 
kulinarični podobi mesta Ptuj. 

Hotel Roškar

Samo 3 km od mestnega središča se 
v vasi Hajdoše nahaja prikupen Hotel 
Roškar, kjer je gostom na voljo 80 ležišč 
v 31 udobnih sobah in dveh apartmajih. 
Iz vseh je lep pogled po bližnji okolici 
ali celo proti mogočnemu Ptujskemu 
gradu, zadnjim obronkom Slovenskih 
goric, Haloz, Pohorju in dlje. Gostom 
ponujajo mesne, ribje in zelenjavne 
jedi, ki slonijo na tradiciji, vendar so 
pripravljene po okusu sodobnega gosta. 
Še posebej se gostje razveselijo, ko iz 
kuhinje zadiši po »ribici Roškar«, radi 
pa uživajo tudi v postrvih iz bližnjih 
ribnikov. Roškarjevi navdušijo tudi z 
dobro organizacijo, saj pogostijo tudi 
velike skupine, celo do 300 ljudi. 

Kolektiv skrbi za izbor in 
kakovost kulinarične ponudbe 
ter za pristen in prijazen odnos 
do gostov. Jamstvo temu je tudi 
pridobljen naziv »Gostilna 
Slovenija«.

V Gostilni Ribič lahko najdete pravo mesto zase za sproščeno 
druženje in uživanje, hkrati pa so primerni tudi za poslovna in 
družabna srečanja, tudi na najbolj romantični terasi na Ptuju – ko 
jo boste odkrili, se boste vračali …

Ribič	Gostinstvo	d.o.o.	
Dravska	ulica	9,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	749	06	35	
F:	+386	2	749	06	38	
E:	ribic.gostilna@gmail.com
www.gostilna-ribic.si

Hotel	Roškar	
Hajdoše	43	c,	2288	Hajdina	
T:	+386	2	782	32	01	
M:	+386	40	554	399	
info@hotelroskar.com
www.hotelroskar.com

V naselju Zavrč vas bodo smerokazi 
povabili na Turistično kmetijo in 
vinogradništvo Pungračič. Kmetija 
obsega 14 ha površin, večina je 
zasajena z vinogradi. Prireditveni 
prostor na kmetiji je namenjen za 
razna slavja do 100 ljudi, najraje pa 
vam postrežejo z doma pridelano 

hrano, pripravljeno na tradicionalni način. Preno-
čite lahko v petih sobah s televizijo in kopalnico, 
ki imajo skupno devet ležišč. Prenovljena vinska 
klet lahko sprejeme do 800 hl vrhunskega belega 
vina z zaščitenim geografskim poreklom Haloze, 
za pokušino najboljših vin pa imajo v njej sodobno 
urejen degustacijski prostor.Turistična	kmetija	in	vinogradništvo	Pungračič	

Drenovec	7,	2283	Zavrč	
T:	+386	2	761	06	41	
M:	+	386	41	604	264	

E:	pungracic@siol.net	
www.pungracic.si

Ptujsko morje

Ptujsko jezero je s 420 hektari največje slovensko stalno jezero. 
Ob njem se nahaja marina Ranca, ki nudi 60 stalnih privezov 
za jadrnice in druga plovila, na voljo je plovba s turistično 
ladjo Čigra, v Ranca baru pa nudijo različne tople 
in hladne napitke, koktajle, prigrizke in sladoled. 
Blizu je igrišče z mivko za odbojko, rokomet ali 
nogomet. Ponujajo rekreacijo na vodi in kopnem: 
smučanje na vodi, za kar je na razpolago tudi 
vlečnica, deskanje, jadranje, kajtanje, vožnja 
s kanuji, kajaki, pedalini in motornimi čolni, 
ribolov, odbojka na mivki, možen pa je tudi najem 
in organiziran spust po stari strugi.

Radial	d.o.o.	
Ptujsko	morje	–	Ptujsko	jezero	
K	jezeru,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	771	10	35,	
M:	+386	41	79	10	05	
E:	info@ptujsko-morje.si,
www.ptujsko-morje.si
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V družini Druzov ič i z  
Drbetincev v Slovenskih 
goricah nadaljujejo družin-
sko tradicijo vinogradništva 
in vinarstva. O tem priča 
stara preša, ki je bila še do 
nedavnega v uporabi in nosi 
vgravirano letnico 1884. 
Tudi klet in hiša se ponašata 
s častitljivo starostjo, saj so 
ju zgradili v letu 1896. Klet 

je iz slovenjegoriškega peščenca, z oboki iz 
opeke. V stari kleti danes hranijo vinski arhiv. 
Druzovičevi tradicijo nadgrajujejo s sledenjem 
modernim pristopom. Tako so leta 2003 
zgradili novo vinsko klet s kapaciteto okrog 
150.000 litrov vina. Svoja vina predstavljajo 
z blagovno znamko njihovih vin SiSi (Sonce 
Izbira Samo Izbrano). 

Kmetija Šipek
Sredi vinorodnih gričev Slovenskih goric, na 
Peščenem Vrhu pri Cerkvenjaku najdete kmetijo 
Šipek. Glavni dejavnosti na kmetiji sta vinogra-
dništvo in sadjarstvo. Tradicija kmetovanja se 
nadaljuje iz roda v rod, danes kmetuje že tretja 
generacija. Na kmetiji nudijo dobrote, ki jih 
pripravijo skrbne roke gospodinje. Privoščite 
si okusno gibanico, kvasenico, potico, različne 
vrste pletenic… Postrežejo z okusnimi sadnimi 
sokovi in z odlično vinsko kapljico iz domačega 
vinograda. 

Na kmetiji še posebej uživajo otroci, saj imajo 
na voljo dva oslička, po imenu Zoro in Ančka.

Ekološko vinarstvo Šuman

Sredi Slovenskih goric v Zavrhu, 150 m od znamenitega 
završkega stolpa domuje družina Šuman, znana po svojih 
ekološko pridelanih vinih. Šumanovi obdelujejo skoraj 14 
hektarjev vinogradov, na izjemnih legah z različno strukturo 
tal. To omogoča pridelavo raznolikih in bogatih vin. V kleti ali 
degustacijski sobi z 80. sedišči pripravljajo strokovno vodene 
pokušnje vin tudi v treh tujih jezikih. Obisk lahko obogatite 
tudi s poučnim ogledom ampelografske vrste, kjer je zasajenih 
100 različnih sort vinske trte. Pri Šumanovih lahko tudi 
prespite, ponujajo 11 ležišč.

Vinarstvo	Druzovič	
Drbetinci	13,	2255	Vitomarci	
M:	+386	41	985	945	
E:	simon.druzovic@gmail.com
www.sisi.si

Kmetija	Šipek	
Lidija	Šipek	–	nosilka	dopolnilne	dejavnosti	na	kmetiji		
Peščeni	Vrh	28,	2236	Cerkvenjak	

T:	+386	2	703	45	47	
M:	+386	31	397	658	
E:	lidija.sipek@siol.net

Eko	vino	Šuman	
Radovan	Šuman,	Zavrh	90,		
2232	Voličina	
T:	+386	2	7208	460
M:		+386	41	645	420,		

+386	41	645	606
E:	info@vino-suman.eu
www.vino-suman.eu

Gostišče Vinski hram, mogočna stavba iz leta 1699, 
posajena vrh griča na Jeruzalemu, je pravi glasnik 
vsega lepega in prijetnega, kar se v tem čudovitem 
delu Prlekije odvija skozi leto. Sprejme lahko 300 
gostov, bodisi v restavraciji, na galeriji, v konferenčni 
sobi ali v dveh kleteh. Na lepo urejeni terasi je 150 
sedežev za vse, ki želijo uživati v čudovitem razgledu 
na vinograde. Za željne počitnic so na voljo preno-
čišča – 25 sob s 60 ležišči (wc, tuš, tv, internet, 3*). 
V Vinskem hramu lahko organizirate tudi poslovno 
srečanje ali si z njihovo pomočjo izpolnite željo po 
popolni poroki.

Jeruzalem		
Gostišče	Vinski	hram		
Vincenc	Brenholc	s.p.	
Jeruzalem	18,	2259	Ivanjkovci	
T:	+386	2	719	45	04		
F:	+386	2	719	41	90	
E:	info@brenholc.com	
www.brenholc.com
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Mlinska	cesta	7,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	782	12	21

Mestni	trg	4,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	771	02	35

TRAVEL	AGENCY	–		
TOUR	OPERATOR	
Anja	Cuznar	s.p.		
Ulica	Viktorina	Ptujskega	2,	2250	Ptuj	
T:	+386	31	776	440	
E:	anja.cuznar@capriturizem.si
www.capriturizem.si

Zmrznjen jogurt in  
Bubble tea 
Zdrava	izbira	po	vašem	okusu

Frozi	Jozi	d.o.o.	
Potrčeva	cesta	15,	2250	Ptuj	
M:	+386	40	848	272	
E:	matija@frozy-jozy.si
www.frozy-jozy.si

Gostilna Kidrič  
Pri dvojčicah
Križeča	vas	14	a,	2319	Poljčane
T:	+386	2	802	81	85	
M:		+386	41	731	462	

+386	31	390	875
E:	info@gostilna-kidric.com
www.gostilna-kidric.com

Kmetija Krabonja 
Peka	kruha		
(sadni,	ajdov,	orehov,	laneni)	in	peciva

Cvetka	Krabonja	
Podgorci	48,	2273	Podgorci	
T:	+386	2	713	00	20	
M:	+386	41	603	675		
E:	sadni.kruh@siol.net

Izletniško	vinogradniška		
kmetija	z	nastanitvijo		
Marjan	Lovrec	

Jiršovci	24,	2253	Destrnik	
T:	+386	2	753	31	11	
M:	+386	31	619	549	
E:	marjan.lovrec@amis.net

Turistična kmetija 
Pri Marti
Marta	in	Albin	Druzovič	
Derbetinci	47,	2255	Vitomarci	
T:	+386	2	757	93	36	
F:	+386	2	757	93	37	
M:	+386	41	730	835	
E:	marta.druzovic@siol.net
www.druzovic.si

Gostilna Slovenski hram
Kirbiš	Janko	s.p.	
Slovenja	vas	51a,	2288	Hajdina	
T:	+386	2	783	03	71	
E:	info@gostilna-slovenski-hram.si
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Dušan	Bezjak	s.p.	
Spuhlja	32,	2250	Ptuj
T:	+386	02	779	62	81	
F:	+386	02	779	62	80	
E:	info@villamonde.com
www.villamonde.com

Okrepčevalnica  
Villa Monde Pri Ernestu
Dušan	Bezjk	s.p.	
Rabeljčja	vas	15,	2250	Ptuj
T:	+386	2	778	21	40	
F:	+386	2	779	62	80	
E:	info-ptuj@villamonde.com
www.villamonde.com

Iščete darilo  
v katerem bi ponudili 
nepozabno doživetje? 

Ne želite le kuverte z darilnim 

bonom? Za vas smo v ljubljanskem 

Cityparku skupaj z Eventimom 

odprli prodajno mesto Pot in dar, kjer ponujamo pakete 

eno ali večdnevnih doživetij, sestavljenih v smislu te-

matskih paketov za različne skupine turistov: družine, 

romantične pare, skupine prijateljic ali prijateljev, babice 

in dedke z vnučki, aktivne ali rekreativne športnike 

itd. Gre za privlačne, enostavno, a lično, oblikovane 

pakete, v katerih najdete vaučer, zraven pa sta tudi 

program doživetja in manjše darilce, tipično za regijo. 

Za vsak okus, za vsako starost, za vsako radovednost, 

za vsako energijo, za vsak žep … Posebej za vas!

www.visitptuj.eu
www.visitjeruzalem-ormoz.eu
www.visithaloze.eu	
www.visitslovenskegorice.eu

Trgovina  
z doživetji  
v Cityparku
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NOVA VAS PRI PTUJU

H

H
H

M
3. mitrej

M
ptujski grad

M

M

	 1		Terme	Ptuj

	 2		Pomaranča

	 3		Hotel	Mitra	

	 4		Ptujska	klet

	 5		Restavracija	bar	Amfora	Grill

	 6		Kmetija	Breg-Tajhman

	 7		Gostilna	Čelan

	 8		Dejan	Zavec	Gym

	 9		Dom	KULTure	muziKafe

	 10		Golf	igrišče	Ptuj

	 11		Halo	–	Zlati	grozd	

	 12		Hiša	usnjarja	Jerneja,	sobe	Šilak

	 13		Oddaja	sob	Panorama

	 14		PP	Catering

	 15		Gostilna	PP

	 16		Gostilna	pri	Ovinku

	 17		Gostišče	Pri	Tonetu	Svenšku

	 18		Ptujske	vedute	Ptuj

	 19		Ptujsko	morje

	 20		Gostilna	Ribič

	 21		Hotel	Roškar

	 22		Pizzeria	Beli	vitez

	 23		Cafe	Europa	Pub

	 24		Capri	turizem

	 25		Frozy	Jozy

	 26		Gostilna	Slovenski	hram

	 27		Villa	Monde

	 28			Okrepčevalnica	Villa	Monde	pri	Ernestu
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2425
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27

28

TIC	Ptuj	
Slovenski	trg	5,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	779	60	11	
F:	+386	2	771	01	75	
E:	info@ptuj-tourism.si	
www.ptuj-tourism.si

Ptujske	vedute	d.o.o.,	Ptuj	
Na	gradu	1,	2250	Ptuj	
T:	+386	2	778	87	80;		
+386	2	778	87	83	
E:	ptuj@vedute.si	
www.vedute.si
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MURA

MURA

Libanija

Bednja

Bednja

MURA

Pesnica

DRAVA

Dravinja

Bednja

Pesnica

Ščavnica

Dravinja

Drava

Dravinja

Pušenski p.

Ščavnica

Stara MuraStara Pesnica

DRAVA

Pesnica
Kanal HE Formin

DRAVA

DRAVA
Prekop HE Formin

Budinska Mirica

Prekop HE Z latol ičje

DOVODNI KANAL

(220)

DRAVA

Dravinja

GAJŠEVSKO JEZERO

Glina

J. Pristava

Jezero

Raduhova

Ledava

Ložnica

MUR

MURA

Mali ribnik

Murica

Negovsko j.

ORMOŠKO
JEZERO

PTUJSKO
JEZERO

Perniško jezero

Pesnica

Polskava
Polskava

Potočnica

Prekop HE

Formin

Ribnik

Ribniki

Trakoščansko
j.

Turja

Voæa

ribnik

ribnjak

Črnec

Črnec

Ščavnica

Ščavnica

Babinci

Babinec

Bikovec

Biljevec

Biš

Bohova

Boračeva

Boreci

Borovci

Bratislavci

Breg

Bresnica

Brezje Dravsko

Brezovci

Brodarovec

Bukovec

Bučečovci

Celestrina

Cerje Nebojse

Cestica

Cezanjevci

Ciglence

Cigonca

Cirkovce

Cogetinci

Crkovec

Devina

Dietzen

Dolnja
Počehova

Domitrovec

Dragučova

Dravinjski Vrh

Dražen
Vrh

Drstelja

Druškovec

Dubravec
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(Ebič)

Gabrnik

Gajevci

Gačice
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Gibina
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Gornja Dubrava

Gornja
Višnjica

Gočova

Grabonoš
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Hočko
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Hrastovec
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Jelovec

Ješenca

Ježovec

Jiršovci

Jurketinec

Jurovski
Dol

Kamenički Vrhovec

Kaniža

Ključarovci
pri

Ljutomeru

Koračice

Koškovec

Krajna

Kremberk

Kristan
Vrh

Križanče

Križni
Vrh

Krkanec

Kukava

Kungota pri Ptuju

Kupšinci

Lahonci

Lančiæi

Laporje

Ledinek

Lemerje

Lešje

Lešnica

Lipovnik

Log

Log

Logarovci

Loka

Lomanoše

Loperšice

Lukavci

Lutverci

Lušečka vas

Mali Tabor

Malna

Mekotnjak

Meljan

Meljski Hrib

Mestinje

Metava

Miklavž pri Ormožu

Mota

Močna

Muretinci

Murski
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Ljutomeru

Novake
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Orehova
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OsIuševci

Osek

Otok Virje

Paradiž

Paričjak

Pernica

Pokoše

Polana

Polenci

Počehova

Prebukovje

Prekno

Pristava

Pristava

Prvenci

Ptujska
Cesta

Ptujska Gora

Punikve

Pušenci

Radomerje

Radoslavci

Radovan

Ranca

Rankovci

Ratsch an der
Weinstraße (Račane)

Rijeka
Voæanska

Rinkovec

Ritoznoj

Robadje

Ročica

Rošnja

Rucmanci

Sakušak

Salinovec

Satahovci

Selce

Selnik

Senešci

Skakovci

Skorba

Slivarsko

Spodnja
Brežnica

Spodnja
Gorica

Spodnja Nova vas

Spodnja Ščavnica

Spodnje
Negonje Spodnje

Sečovo

Spodnji Gasteraj

Spodnji
Jakobski

Dol

Spodnji
Velovlek

Stara
Cesta

Stara
Nova vas

Stari
Log

Starošince

Stogovci

Stoperce

Sv. Florijan

Sveti Jurij
ob Ščavnici

Tešanovci

Tišina

Tlake

Trniče

Turški Vrh

Unterschwarza
(Spodnje

Črniče)

Velika
Nedelja

Velika Varnica

Viletinec

Vinarje

Vinica
Breg

Vinski Vrh

Vintarovci

Virje
Križovljansko

Vitomarci

Vodole

Vosek

Vranji
Vrh

Vrhloga

Vrhovec Bednjanski

Vukovje

Vukovski
Dol

Vulišinec

Vurberk

Vučja Gomila

Wielitsch
(Belič)

Zabovci

Zagorci

Zakl

Zamlača

Zamušani

Zavrh

Zbigovci

Zelting

Zgornja Korena

Zgornja Senarska

Zgornji Jakobski Dol

Zgornji
Porčič

Zgornji Žerjavci

Čermožiše

Čreta

Črmljenšak

Črnci

Šafarsko

Šalovci

Šijanec

Šikole

Šinkovica
Šaška

Škriljevec

Šomat

Žahenberc

Žepovci

Žerovinci

Žice

Žikarce

Žitence

Župečja
vas

(RADGONSKI KOT)
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Ravna gora
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S l i v n i š k o P o h o r j e

Apače

Apače

Bedenec

Bratonci

Cven

Cvetkovci

Dobrovce

Dravski
Dvor

Draženci

Gabrnik

Gaj

Gradiška

Greda

Hajdoše

Hrastje

Ižakovci

Jerovec

Kicar

Kovača
vas

Lancova vas

Leskovec

Lovrenc na
Dravskem polju

Lovrečan

Martjanci

Maruševec

Marčan

Melinci

Mihovci
pri Veliki
Nedelji

Morje

Njiverce

Novaki

Pesnica pri Mariboru

Pivola

Plintovec

Pobrežje

Podgorci
Podvinci

Prepolje

Puconci

Renkovci

Segovci

Skoke

Sladki
Vrh

Slivnica pri Mariboru

Spielfeld
(Špilje)

Spodnja
Polskava

Spodnje Poljčane

Srednja
Bistrica

Starše

Stojnci

Strmec
Podravski

Stročja vas

Treova

Tropovci

Vanča
vas

Veržej

Vidovec

Završje
Podbelsko

Zgornja
Kungota

Zgornja
Velka

Zgornja
Ščavnica

Zgornje
Hoče

Zgornje Partinje

Zgornje
Poljčane

Zimica

Zlatoličje

Zrkovci

v Slovenskih
goricah

Čalinec

Črešnjevci

Črešnjevec

Štrigova

Žižki

Jeruzalem

BRESTRNICA

BUKOVCI

DONJA
VOČA

DORNAVA

FRAM

GANČANI

GORNJE
LADANJE

GORNJE VRATNO

HOTINJA
VAS

KIDRIČEVO

KROG

LICHENDORF
(LIHOVCI)

MURECK
(CMUREK)

NEDELJANEC

POLJČANE

PRAGERSKO

RADIZEL

RAZVANJE

ROGATEC

ROGOZA

SELNICA
OB MURI

TUŽNO

VINICA

ZGORNJI DUPLEK

ZGORNJA POLSKAVA

BELTINCI

GORNJA RADGONA

LENART

LIMBUŠ

LJUTOMER

MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

ORMOŽ

RADENCI

RAČE

SPODNJE
HOČE

SRAČINEC

V SLOVENSKIH GORICAH

IVANEC

ROGAŠKA
SLATINA

SLOVENSKA
BISTRICA

MURSKA SOBOTA

PTUJ

PTUJ

VARAŽDIN

MARIBOR

(Osredki)

A r d a

B o r š t

B a b i n e n j i v e

B r e z j e

B u k o v i c a

Bajnkovec

Baračina

Bišina

Borovje

Boršt

Bregi

Budina

Bukovjek

Butina

D e l a

D u
 b
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Dobov gozd

Dojnice

Dovgec

Draženski gozd

Dubovec

Dugače

Duge

Erjava

G a j

G r a b e r j e

G r a h o r i š æ e

G r a j e v n i k

Gaberje

Gaj

Gajnica

Globance

Gmajnsko

Gojaji

Gornje nj ive

Gornji gaj

Goše

Gračen

GriščineGrofovsko

Grunti

H r a š č i c a

Hackendranen

Halužnica

Hardeška šuma

I v a n e č k o p o l j e

Ilove jame

J a m i n e

Jagodica

Javšče

Jel ice

Jezernica

Jome

Jouške

Jošje

Juršek

K r t i n a

K o č a r s k o

K r a č i c e

Kališa

Komaromba

Kopanjice

Koračica

Korozinjak

Kosmače

Kračina

Križnice

Krnitišče

Krčevina

Kunšperk

L o g a r

Levško

Listovnjak

Logi

M a l i p u t

M e k i š

Marofski travniki

Mejica

Mejice

Mladoles

Nova tabla

Novi travniki

O r e š n i c a

O j t i n e

O t o k

Obere Wiesen

Odransko

Oploti

Osredk i

P r e l o g i

P r e č n i c a

P r o d o v n i k

P t u j š e k

Pašnik

Peklarska gošča

Plitve

Podbržje

Polane

Polje

Polutki

Popava

Predragov put

Preloge

Prelogi

Prečnica
Prode

R a k i t j e

Rastike

Raštica

Renkoščica

Repica

S e r o č e v e c

S l a
 m

 o š i n
 a

Savski  nasad

Sekel

Seča

Sivice

Spodnji log

Sredek

Srednje polje

Stari travniki

Stračina

Studenci

Sušava

T a l i

T e l e č j a k

T r a v n i k i

T r s t j e

Table

Tiloš

Tratenčko

Tratica

Trebežica

Trnavščice

Trnje

V u š æ a

V e l e n i k

V u k o v i c a

V u š č a k

Veliki štuk

Veliki gaj

Veliki  travniki

Veseli grič

Vešarnice

Visočnice

VranjekVrbice

Zagonce

Zaton

Zglavice

Č r e t

Č i s t i n e

Č e m e r n i c a

Č r m l j e n š k i l e s

Čeret

Čolgovec

Črete

Čretniki

Črešnica

Š t u k i

Šarje

Šlok

Šu b e  l  i  c a

Ščevice

Žutreki

Babice

Babina

Babjak

Brestrniški vrh

Brezova gora

Butinja
Debeli vrh

Dedni vrh

Drsteljski grič

Furkov breg

Galke

Globoka jama

Goruševnjak

Gradiše

Gradiški hum

Grajski grič

Hamec

Hum

Janina

Jelovice

Jurjevec

Jurošak

Kamjek

Kaufmanov breg

Kisovec

Korenski vrh

Kovačiæev breg

Kranjčišek

Kukelj
Kulpina

Kučkov breg

Lapernjak

Lipni vrh

Lovec

M a l a s o t i n s k a

Maceljska gora

Majprežnica

Meniški graben

Miza

Očjak

Oštro

Pekrska gorca

Pesjak

Petkovo sedlo

Petnikov vrh

Placarski vrh

Plački vrh

Prepoved

Rančka

Ravenca

Ritiže

Robičevi gozdovi

Rovte

Roščica

Rujev kogel

Savernik

Sep

Smolinski vrh

Srevast

Stara gora

Staršek

Tojzlov vrh

Topolinje

Trubeljak

Tukov breg

Vavtošek

Velike Bedinjske

Veliki Diplavec

Veliki Vejnik

Veliki stog

Vihra

Vranjka

Vrtlarev brijeg

Vršec

Vršič

Zeleni vrh

Zglavje

Zupančičev breg

Č r e š n j a v a

Šardinšca

Štralek

Želimor

BREG

BREZJE

Brstje

DAMIŠEVO NASELJE

Krčevina
pri Ptuju

MELJE

NOVA VAS

Nova
vas pri
PtujuOrešje

POBREŽJE

ROŽNA
DOLINA

Rogoznica

TABOR

TEZNO

Vičava

Žabjak

Abrahami

Altdör� (Stara
vas)

Amerika

Apaški
Križ

Arda

Babna
Loka

Badenjek

Bakša

Banjski Dvori

Bankov Breg

Bednjaj

Beli Vrh

Belščaki

Benediški Vrh

Benetek

Berkova

Borovnjača

Boršanec

Bratuša

Brdkovščak

Brezji Otok

Brezne

Brezni

Brezovnjak

Brezovščak

Brunovščak

Brveno

Brzinek

Bubnjari

Budno

Bukošak

Businščak

Cenkova

Cerovje

Cerovčeci

Cigane

Cipot

Cvetkovski Vrh

Divjaki
Dobrinska

Gorca

Dolnji
Breg

Dolnji Petanjci

Dolnji
Puževci

Donji Ježovec

Donji
Jureni

Dorntal

Dragotinski
Vrh

Drakšiæi

Draškovo
selo

Dugec

Dugo

Dukariči

Dupleški
Vrh

Fidrški
Vrh

Filipanci

Forjan

Frajmežna

Fruki

Fuchssiedlung

Funduše

Gabernik

Gabrje

Galinci

Gasa

Gačari

Gašpariæi

Gibinščak

Glivnik

Glivno

Globanice

Gmajne

Gnoni Vrh

Gojkova

Goli
Vrh

Golnik

Golubi

Gomile

Gomilski
Vrh

Gorca

Goričica

Gornji
Kraj

Gornji Petanjci

Gornji Podgrad

Gočice

Gočovski Vrh

Gradec

Gradiæe

Grič

Hajski

Hodoše

Hoje

Hojkarji

Holba

Horvatska

Hotinjska
Agrarna

Hramce

Hrastika
Hrastje

Hrastov
Vrh

Hraščica

Hreniæi

Hrenovice

Hrnje

Hudjaki

Ilošak

Ižmenci

Jagušiæi

Jakovčev Breg

Janiče

Jariški

Jelavec

Jermek

Jesenice

Jezera

Jezerce

Johe

Jurenci

Jurij ob
Pesnici

Jurovska
Cesta

Jurovska
vas

Juršinski Vrh

Kamen

Kamenca

Kamenke

Kamenšak

Kamniški
Breg

Kapela

Kidričevo naselje

Kina

Kizmina

Kmeti

Kobilje

Kobošak

Kokorički
Prelogi

Kolarija

Kolišče
Bobri

Kolmenščak

Kolonjaki

Konjač

Kontarovci

Korenše

Koritnjak

Korparski Breg

Kosi

Kostanjevac

Kozarski
Vrh

Kozlovec

Koče

Košaški
Dol

Kraljsko
Kramari

Kraniæriæi

Kranjšovščak

Krančeci

Kraševec

Krhiče

Križanki

Krjince

Krofačjak

Krošlji Vrh

Krpec

Krčki

Krčovenke

Krčovine

Kungota

Kuserbanjsko

Kuzmov Breg

Kužnari

Ladinski

Lahonščak

Laporska
Gorca

Lapovec

Lastinja
ves

Lazari

Ledina

Legmec

Legrad

Lehno

Lepi
Dol

Leskovari

Lesneki

Lešanski
Vrh

Lešče

Limbuška Graba

Lipovec

Ljubæev Breg

Lohovec

Loke

Lonjaci

Lovrečan Otok

Lovrečan Selo

Ločendol

Ložno

Mala
Gibina

Mala Slavšina

Male
Prekože

Malevina

Mali Kesovščak

Mali Bakovci

Mali Kozjak

Mali Kozlovčak

Mali
Segovci

Marinščak

Martinovski Breg

Matajev
Breg

Medič Breg

Merže

Mohački

Moravski Vrh

Morski
Jarek

Mršečka vas

Mujhovec

Murski
Dvor

Muta

Na Pesku

Na Polju

Nasovski
Vrh

Negovska
vas

Negovski Vrh

Nemščak

Neudör�
(Nova
vas)

Novi
Cven

Novi
Jork

Novo Cerje

Novo RadomerjeOblaki

Okoslavski Vrh

Oreški

Osonjaki

Osredek

Ostragovo
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	 6		Kmetija	Breg-Tajhman

	 7		Gostilna	Čelan

	 10		Golf	igrišče	Ptuj

	 21		Hotel	Roškar

	 26		Gostilna	Slovenski	hram

	 27		Villa	Monde

	 30		Vinska	klet	P&F	Jeruzalem	Ormož

	 31		Jeruzalem	Ormož,	Oljarna	Središče	ob	Dravi

	 32		Trgovina	–	gostilna	–	turizem,	Ozmec

	 33		Gostilna	Prosnik

	 34		Gostišče	Vinski	hram	-	Brenholc

	 35		Kmetija	Krabonja

	 40		Čebelarstvo	in	medičarstvo	Medekmali

	 41		Halo	–	Zlati	grozd

	 42		Turistična	kmetija	Pungračič

	 43		Gostilna	Kidrič	Pri	dvojčicah

	 50		Štajerska	hiša	kulinarike

	 51		Bioterme	Mala	Nedelja

	 52		Domačija	Firbas

	 53		Moj	dom,	Turistična	kmetija	Toplak

	 54		SiSi	–	Vinarstvo	Druzovič

	 55		Kmetija	Šipek

	 56		Ekološko	vinogradništvo	Vino	Šuman

	 57		Kmetija	Lovrec

	 58		Turistična	kmetija	Pri	Marti
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HALO		
Lokalna	razvojna	agencija	d.o.o.		
Cirkulane	56,	2282	Cirkulane	
T:	+386	2	795	32	00	
F:	+386	2	795	32	03	
E:	info@halo.si	
www.halo.si

TIC	Osrednjih	Slovenskih	goric	
Trg	osvoboditve	9,		
2230	Lenart	v	Slovenskih	goricah	
T:	+386	5	912	87	73	
E:	tic@rasg.si		
www.rasg.si/turizem

TIC	Jeruzalem	
Jeruzalem	8,	2259	Ivanjkovci	
T:	+386	2	719	45	45	
F:	+386	2	584	83	34	
E:	info@jeruzalem.si

TIC	Ormož	
Kolodvorska	9,	2270	Ormož	
T:	+386	2	741	53	53	
E:	tic.ormoz.grad@siol.net

TIP	Ptujska	Gora	
Ptujska	Gora	36,	2323	Ptujska	Gora	
T:	+386	2	794	00	27	
E:	info@ptujska-gora.si
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Trgovina z doživetji  
v Cityparku

www.visitptuj.eu
www.visitjeruzalem-ormoz.eu
www.visithaloze.eu	
www.visitslovenskegorice.eu

Katalog ponudnikov

Izdajatelj:		
ZRS	Bistra	Ptuj,	
Podravsko-ptujsko-ormoška	regionalna	destinacijska	organizacija,		
zanjo:	dr.	Aleksandra	Pivec	

Besedila:		
Ptujske	vedute,	d.o.o.,	Ptuj	DMC	

Besedila	ponudnikov:		
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partnerji	RDO
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mag.	Darja	Gabrovšek	Homšak
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