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1. POTOVANJE Z RAZLOGOM 

Poudarek na potovanjih v današnjem času ni na vprašanju »Kam bi želeli potovati itn.«, 

temveč na vprašanju »Kako želite preživeti vaše počitnice«. Poudarek je na tem kaj želimo, 

pričakujemo in potrebujemo od počitnic. Turist ne želi le videti in občudovati kraj kot 

muzejsko zbirko, temveč ga želi občutiti, okusiti in doživeti.  

Na potovanjih današnji turist pričakuje pravo izkušnjo ali avtentičnost. Potovanje načrtuje v 

spoštovanju lokalne identitete in posebnosti, ki naredijo destinacijo drugačno in pristno. Še 

zdaleč to ne pomeni le odkrivanje daljnih destinacij, temveč velja tudi skok v nekaj 

kilometrov oddaljeno Goričko in Porabje.  

Lokalna identiteta mora biti povezana s kakovostjo vhodnih surovin in storitev, ki temeljijo 

na lokalnem izvoru. V ospredju sta naravna in kulturna dediščina, ki sta v veliki meri še 

poznani starejšim generacijam. 

Turist čedalje bolj ceni pot do izbranega cilja ali samo potovanje na destinaciji, ki ga opravi 

peš, s kolesom, po novem tudi z e-kolesom, električnim avtomobilom ali organiziranim 

prevozom. Turist želi izvajati aktivnosti, ki so dobre za njegovo telo, kot so kolesarjenje, 

meditacija in joga ter wellness tretmaji.  

Če so v preteklih letih dominirale velike turistične agencije, je danes zaznati male agencije, 

samostojne turistične vodnike ali organizacijo potovanja v lastni režiji na podlagi celovitih 

podatkov na spletni strani. Direktna komunikacija s strankami v primeru malih ponudnikov 

velikokrat prekaša kanale preko turističnih agencij, kar postavlja ponudnike v vlogo 

prodajalcev in promotorjev lastne dejavnosti in velikokrat turističnih produktov samih. 

Ponudniki morajo zato uporabljati sodobne informacijske tehnologije predvsem za prodajo 

lastnih turističnih produktov in storitev.  

Turisti se ravnajo glede na vreme, trenutne (geo)politične razmere in osebne vzgibe, kar za 

agencije in končne ponudnike pomeni veliko mero fleksibilnosti in predvsem dobro 

podkovano osebje.  

Sodoben turist se na dopustu ne odpove potrošništvu v obliki nakupovanja lokalnih 

spominkov, kulinaričnih izdelkov ali tudi avtentičnih rokodelskih izdelkov.  

Zastavljena naloga v pričujočem dokumentu je odgovoriti na vprašanje »Kaj želite od 

potovanja« skozi oblikovanje novih turističnih produktov v navezavi na novo nastalo 

ponudbo Zelenih parkov in drugih storitev znotraj projekta Green Exercise. Z novo nastalimi 

produkti želimo povečati nočitve v nastanitvenih kapacitetah projektnega območja.  
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UTAZÁS CÉLLAL 

Napjainkban a hangsúly az utazásokkal kapcsolatban nem azon a kérdésen alapszik, hogy 

hová szeretnénk utazni, hanem minél inkább azon, hogy hogyan szeretnénk eltölteni az 

utazásra szánt időt. A hangsúly azon van, hogy mit szeretnénk, mit várunk el és mire van 

szükségünk az utazás során. A turisták nem csak látni és csodálni szeretnék az adott helyet, 

mint egy múzeumi gyűjteményt, hanem szeretnék azt átérezni, megkóstolni és 

megtapasztalni. 

A mai turisták igazi tapasztalatot és hitelességet várnak el utazásaik során. Az utazásokat a 

helyi identitások és különlegességek tiszteletében, ami a desztinációt különlegessé valamint 

eredetívé kovácsolja. Ez messze nem csak a távoli célpontok felfedezését jelenti, hanem ez 

érvényes Porabje és Goricko néhány kilométeres bebarangolására is. 

A helyi identitás szorosan kapcsolódik a helyi alapanyagokhoz és a szolgáltatások 

minőségéhez. Előtérben helyezkednek el az olyan természeti és kulturális örökségek, 

amelyek legnagyobb részt csak az idősebb generációk számára ismertek. 

A turisták egyre inkább értékelik a kiválasztott térség által nyújtott kirándulási 

lehetőségeket, melyet felfedezhet gyalogosan, kerékpárral, elektromos kerékpárral, 

elektromos gépjárművel vagy szervezett kirándulással. A turisták olyan tevékenységeket 

kívánnak végrehajtani, melyek jó hatással vannak egészségükre, mit például kerékpározás, 

meditáció, jóga, valamint welness lehetőségek. 

Valamikor a nagy turisztikai irodáké volt a vezető szerep, ma egyre nagyobb szerepet kapnak 

a kis irodák, a önálló turisztikai vezetők, de nagyon sokszor a turisták maguk szervezik 

utjaikat az interneten kapott információk alapján. Az ügyfelekkel való direkt kommunikáció a 

kis szolgáltatók esetében több esetben is a turisztikai irodák kizárásával történik, ami által a 

szolgáltató egyben a saját termékeinek és szolgáltatásainak értékesítőjévé válik. Ezért fontos 

a szolgáltatónak ismerni a modern információs technológiákat elsősorban azért is, hogy 

eltudják a saját turisztikai terméküket és szolgáltatásaikat. 

A turisták figyelemmel kísérik az időjárást, az aktuális (geo) politikai viszonyokat és 

személyes indítékaikat, melyek az ügynökségeknek és a végső szolgáltatóknak nagy 

rugalmasságot jelent, különösen a jól képzett személyzetnek. 

A modern turista utazása során nem mond le a helyi ajándéktárgyak, a kulináris termékek és 

az autentikus kézműves tárgyak megvételéről. 

A dokumentumban szereplő feladat, hogy válaszokat találjunk arra a kérdésre Mit várunk el 

az utazástól az új turisztikai termékeken, az újonnan létrehozott zöld parkokon és egyéb 
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szolgáltatásokon keresztül, a Green Exercise projekt keretén belül. Az újonnan létrehozott 

termékekkel szeretnénk növelni az eltöltött éjszakák számát a projekt területen belül 

elhelyezkedő szálláskapacitásokban. 

 

2. KAKO SMO SE LOTILI DELA  

Osnova za oblikovanje turističnih produktov so bili vhodni podatki iz dveh virov. Prvi vir 

podatkov je nabor kulturne in naravne dediščine projektnega območja, medtem ko so drugi 

viri podatki udeležencev štirih delavnic. 

Prva delavnica je bila organizirana 29. junija 2017 na Gradu Goričko. Udeležba na delavnici je 

bila zelo široka in je stremela h kritični razpravi o vprašanjih kot so: katere potrebe turistov 

lahko zadovoljimo z novo nastalo ponudbo, kako povežemo novo nastalo ponudbo z 

obstoječo ter kako povečati število nočitev v obstoječih in novo nastalih nastanitvenih 

objektih. Osnovno vodilo diskusije je bilo: Kaj je naša zgodba.  

Naslednje tri delavnice (18. 1. 2018, 9. 3. 2018 in 21. 3. 2018) smo organizirali s konkretnim 

ciljem nabora posameznih storitev za turiste, sestavnih elementov teh storitev ter možnosti 

za vključevanje v produkt ali poznejše pakete.  

  HOGYAN ÁLLTUNK NEKI A MUNKÁNAK  

A turisztikai termékek tervezésének alapja két forrásból származó input volt. Az első 

adatforrás a projektterület kulturális és természeti öröksége, míg a második forrás a négy 

műhely résztvevőinek adatai. 

Az első műhelymunka 2017. június 29.-én került kivitelezésre Grádban, Gorickon. A műhely 

munkán való részvétel nagyon magas volt és kisseb vitára törekedtünk olyan kérdésekkel 

kapcsolatban mint például: A turisták milyen igényeit tudjuk kielégíteni a újonnan 

létrehozott kínálattal, Milyen úton módon kapcsolhatnánk össze a már meglévő kínálatokat 

az újakkal, valamint hogyan növelhetnénk az eltöltött éjszakák számát a már meglévő és az 

újonnan létesített szálláshelyeken. A vita alapja az volt, hogy: Mi a mi történetünk. 

A következő három műhelymunkát (2018. január 18.-án, 2018. március 9.-én és 2018. 

március 21.-én) konkrét célokkal szerveztük, a turisztikai szolgáltatások összegyüjtése és a 

szolgáltatok tájékoztatása a bekapcsolodási lehetőségről a turisztikai csomagokba.  
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3. KDAJ GOVORIMO O TURISTIČNEM PRODUKTU 

O turističnem produktu govorimo, ko obstoječo razdrobljeno ponudbo povežemo v celostni 

ali t. i. integralni turistični produkt, ki deluje kot celota in zaokroženo doživetje. Če 

poenostavimo: iz množice posameznih storitev ali znamenitosti naredimo doživetje.  

Vsak turistični produkt mora imeti zagotovljene naslednje osnovne elemente: 

- mogoče ga je rezervirati oziroma kupiti, 

- ima organizatorja oziroma izvajalca, ki služi kot kontaktna oseba, 

- ponuja zanimivosti kot so naravne ali kulturne znamenitosti ali atrakcije, 

- ponuja aktivnosti, ki so organizirane in vodene,  

- ponuja nastanitvene zmogljivosti, 

- ponuja osnovne storitve in javno infrastrukturo od informacijskih centrov do 

gostinske ponudbe ter turistično vodenje, 

- ponuja dostop do destinacije ter znotraj destinacije.  

Turistični produkti so lahko le animacija oziroma motivacija, da določeno destinacijo 

obiščemo. V tem primeru nas nagovorijo in motivirajo k obisku, na podlagi te motivacije pa 

lahko oblikujemo posamične turistične pakete, ki jih lahko prodamo.  

V primeru projekta Green Excercise smo se odločili za oblikovanje motivacijskih turističnih 

produktov (5) in turističnih paketov (5).  

MIKOR BESZÉLÜNK TURISZTIKAI TERMÉKEKRŐL 

Egy turisztikai termékről akkor beszélünk, amikor a már meglévő fragmentált kínálatot 

összekapcsolunk egy integrált turisztikai kínálattal, ami mint egy egész, együtt dolgozik és 

kiteljesíti a kínálatot. 

Ha egyszerűsítjük: több turisztikai szolgáltatásból vagy látványosságból kialakítani egy 

élményt. 

Minden turisztikai terméknek a következő alapvető elemeket kell tartalmaznia: 

- legyen foglalható vagy megvásárolható 

- legyen szervezője vagy kivitelezője, aki egyben a kapcsolattartó személy 

- érdekességeket kínál: természeti vagy kulturális látnivalókat, attrakciókat 

- tevékenységeket kínál, melyek szervezettek és vezetettek 

- szálláslehetőségeket kínál 

- az információs központoktól az éttermi vendéglátásig és idegenvezetőkig 

alapszolgáltatásokat és nyilvános infrastruktúrát kínál 

- Hozzáférést biztosít a desztinációhoz. 
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A turisztikai termékek csak animációk illetve motivációk lehetnek, hogy meglátogassunk egy 

adott helyet. Ebben az esetben minket rábeszélnek és motiválnak a látogatásra, és ezek a 

motivációk alapján tervezhetjük meg a különböző turisztikai csomagokat, melyeket 

eladhatunk.  

A Green Exercise projekt esetében döntöttünk 5 motivációs turisztikai termék és 5 turisztikai 

csomag megalakítása mellett.  

 

4. TURISTIČNI PRODUKTI IN TURISTIČNI PAKETI  
4.1. TURISTIČNI PRODUKT  

ZELENI PARKI DVEH DEŽEL – GREEN EXERCISE 

Razgibana pokrajina, zeleni parki, dve deželi, dve kulturi in regionalna kuhinja. Vse to lahko 

doživite, če obiščete Goričko, Porabje in park Őrség. Zeleni parki ponujajo naprave, ki 

omogočajo vadbo na prostem pod krošnjami mogočnih dreves v Krajinskem parku Goričko 

do vzorčne kmetije v Porabju. Če se odpravite na pot s kolesom ali peš se boste v parkih 

spočili, medtem ko se boste družine lahko z otroci razigrale.  

Parki niso osamelci, temveč so postavljeni ob bok opazovanju nočnega neba v Markovcih, 

pod stoletna drevesa gradu Grad, v kulturno bogato območje v Prosenjakovcih. Vaša pot se 

nadaljuje v Porabju, kjer je v ospredju rekreacija v Zelenem parku v Sakalovcih in na Gornjem 

Seniku. Zanimiva je kombinacija kulture in zdravega duha v parkih v Monoštru in Szalafő-

Pityerszer-ju na Madžarskem, ki vas bo presenetil s predstavitvijo tradicionalnega sveta 19. 

stoletja in živalmi, ki jih lahko pobožate. Za osebe z omejeno možnostjo gibanja kot tudi 

osebe na vozičkih je dostopen Zeleni park v Martjancih, ki povezuje gibanje za vse.  

Zeleni park v Martjancih in Zeleni park Szalafő-Pityerszer omogočata doživetje tudi za slepe 

in slabovidne.  

 

*1 opomba – Vsi podčrtani parki so povezava na spletno stran parka, kjer obiskovalec 

dobi več informacij o odpiralnem času, dostopnosti in razširjeni ponudbi 

posameznega parka. Enak koncept uporabimo pri vseh produktih. 

 

ZANIMIVOSTI: (hiperlink) 

- Grad Grad 

- Geološki muzej Grad 

- Graničarski muzej v Čepincih 
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- Muzej mejne straže na Madžarskem v Števanovcih (Apátistvánfalva)  

- Vzorčna kmetija Gornji Senik  

- Slovenski kulturno informacijski center Monošter  

- Hotel Lipa  

- Središče za obiskovalce Nacionalnega parka Őrség  

- Lápok Háza 

 

TURISZTIKAI TERMÉKEK ÉS TURISZTIKAI CSOMAGOK 

TURISZTIKAI TERMÉKEK 

A KÉT VIDÉK ZÖLD PARKJAI – GREEN EXERCISE 

Változatos táj, zöld parkok, két vidék, 2 kultúra és regionális konyha. Ezt átélhetik át, ha 

felkeresik Gorickot, a Rába vidéket és az Őrségi nemzeti parkot. A Zöld Parkok különböző 

eszközöket kínálnak, melyek lehetővé teszik a szabadban történő testmozgást, a nagy 

lombkoronás fák tövében, a Gorickoi tájvédelmi parktól a Szlovén mintagazdaságig a Rába 

vidéken. Ha kerékpárosan vagy gyalogosan kirándulnak, a parkokban pihenhetnek, miközben 

a családok a zöld parkokban játszanak a gyerekekkel. 

A parkok nem pihennek magányosan, hanem olyan helyszínek mellett találhatók, mint a 

csillagvizsgáló Markovciban, a százéves fák árnyéka Gradan vagy a multikulturális terület 

Pártosfalván. Az útjuk a Rába vidéken folytatódik, ahol további rekreációs tevékenységeket 

folytathatnak Felsőszölnök és Szakonyfalu Zöld Parkjaiban.  

Érdekes a kultúra és az egészséges lélek kombinációja a szentgotthárdi és a Szalafő-

pityerszeri parkban, mely meglepetéssel várja Önt, 19. századi tradicionális állatokkal, 

melyeket cirógathat. A mozgáskorlátozottak számára is elérhető a zöld park Martjanciban, 

ami mozgási lehetőséget kínál mindenkinek. 

A Martjanciban és Szalafő-Pityerszeren elkészült zöld parkok, a látássérültek és gyengén 

látok számára is pozitív élménnyel gazdag lehetőséget nyújtanak. 

*1megjegyzés – Az aláhúzott parkok összeköttetésben vannak a park weboldalával, 

ahol a látogatók további információkat szerezhetnek a parkok nyitvatartási idejéről, 

elérhetőségükről és a különböző parkok bő ajánlatairól. 

Érdekességek: (hiperlink) 

- Grad Grad 

- Geológia múzeum Grad 

- Határ múzeum Cepinciben 
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- Határőrség múzeum Apátistvánfalva, Magyarország 

- Mintagazdaság Felsőszölnök 

- Szlovén kulturális és információs központ Szentgotthárd 

- Hotel Lipa 

- Az Őrségi Nemzeti Park látogatóközpontja 

- Lápok háza 
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4.1.1. TURISTIČNI PAKET 

V ZELENI PARK BREZ OVIR  

 

Zeleni park Martjanci se nahaja v Športno-rekreacijskem centru Martjanci. Park je razvit in 

dostopen za osebe z ovirano mobilnostjo, tudi za osebe na vozičkih ter slepe in slabovidne. 

Zeleni park je dostopen po kolesarski stezi iz termalnega letovišča Moravske Toplice ali iz 

urejenega parkirišča ob športnem centru.  

Orodja v parku so namenjena vsem, ki se želijo razgibati. Posebnost parka je, da so tri 

telovadna orodja namenjena osebam na vozičku. Če želite delati trebušnjake, razgibati 

mišice rok in nog ali natrenirati mišice, je park pravi odgovor za vas. 

Posebnost parka je tudi ZIP-line, ki razveseljuje mlade in »malo mlajše«.  

Zeleni park ima urejene visoke gredice polne zelišč, ki ponujajo avtohtone rastline, kjer je 

možno otipati in senzorično spoznati strukturo rastlin tudi slepim in slabovidnim. 

Povzetek informacij o dostopu  

Park je namenjen gibanju v naravnem okolju s pomočjo telovadnih orodij. Zeleni park je 

delno dostopen z invalidskim vozičkom, medtem ko vsa orodja niso primerna za uporabo z 

vozičkom. Park nima urejenih sanitarnih prostorov. Športno-rekreacijski center Martjanci ni v 

celoti dostopen z invalidskim vozičkom. Park je odprte narave. Vstopnine ni.  

 4.1.1. TURISZTIKAI CSOMAG 

AKADÁLYOK NÉLKÜL A ZÖLD PARKBAN 

Martjanci zöld parkja a Martjanci sport és szabadidő központban található. A park fejlett és 

emellett elérhető a mozgáskorlátozottak, a kerekes székesek, a gyengén látók valamint a 

látássérültek számára. A zöld park megközelíthető a Moravske toplice termálfürdőtől egy 

kerékpáros útvonalon vagy a sportközpont melletti rendezett parkolóból. 

A park eszközei mindenki számára elérhetők, akik mozogni szeretnének. A park sajátossága, 

hogy 3 olyan gimnasztikai eszköz van kialakítva, melyek kerekes székesek számára vannak 

specializálódva. Ha szeretnének felüléseket csinálni vagy szeretnék megmozgatni a 

karizmaikat és lábizmaikat valamint bármelyik izmukat, ez a park a legmegfelelőbb számukra. 

A park különlegessége a drótkötélpálya, amely további örömöt és élményt biztosít a fiatalok 

és a kisgyerekek számára. 
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A zöld parkban van egy szépen rendezett hosszú virágágyás tele növényekkel, melyek 

őshonos növények és melyek a látássérültek és gyengén látók számára is lehetőséget 

nyújtanak, hogy illatról felismerjék őket és szenzorikusan megismerjék a növény struktúráját. 

A hozzáférési információk összefoglalása 

A park a szabadtéri mozgás lehetőségét biztosítja, különböző gimnasztikai eszközök 

segítségével. A zöld park részben a kerekesszékben élők számára is elérhető, bár nem 

minden mozgási eszköz alkalmas a kerekesszékben élők számára. A parkban nincsen 

kialakított illemhely. A Martjanciban lévő sport- és szabadidős központot nem lehet teljesen 

megközelíteni kerekesszékkel. A park nyitott a természet felé. Belépési díj nincs.       
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4.2. TURISTIČNI PRODUKT  

KOLESARSKA TURA Z (E) KOLESOM, UDOBNO IN LEŽERNO  

Preživeti čas na kolesu je lepo, preživeti čas na e-kolesu je lagodno. Razgibana Gorička 

pokrajina preseneti še tako izkušenega kolesarja. Urejeni kilometri lokalnih cest so nadvse 

primerni za zahtevnega in manj zahtevnega kolesarja.  

Da bo potovanje lažje in bolj udobno, si električno kolo lahko tudi izposodite. Kolo si lahko 

najamete na treh lokacijah: Grad Grad, Center Markovci in v Zelenem parku Szalafő-

Pityerszer. Tri lokacije vam lahko služijo kot izhodišče, da se odpravite s kolesom na pot po 

treh označenih kolesarskih poteh. Trideželna kolesarska pot Goričko – Raab – Orseg vas na 

53 km vodi po razgibani krajini treh dežel. V enem dnevu spoznate tri dežele, tri kulture ter 

prečkate mejo kar tri krat. Druga označena kolesarska pot je daljša, Eurovelo 13 in poteka po 

poteh nekdanje železne zavese od severa Norveške do Grčije. Železna zavesa prikaže svojo 

zgodbo v Graničarskem muzeju v Čepincih ali muzeju mejne straže v Števanovcih, kjer lahko 

doživite zgodbe iz vsakdana graničarja na meji.  

Kolesarjenje je samo po sebi užitek, ki ga pri nas dopolnite z dobro kulinariko ter doživetjem 

v Zelenih parkih. Po dolgem dnevu na kolesu si lahko odpočijete in noč preživite v centru 

Markovci sredi goričkih hribov, v grajskih sobanah kot nekdanji grofje ali na kmetiji, kjer si 

zjutraj naberete svežo zelenjavo in sadje za zajtrk.  

TURISZTIKAI TERMÉK  

KERÉKPÁROS TÚRA E-BIKEVEL KÖNNYEDÉS ÉS LEZSEREN 

A kerékpározás kellemes időtöltés, e- biken kerekezni meg könnyed is. Az erősen tagolt 

Goričko meglephett még egy tapasztalt kerékpárost is. A helyi utak szabályozott kilométerei 

tökéletesen megfelelnek az igényes és kevésbé igényes kerékpárosoknak. 

Hogy a turázás könnyebb és kényelmesebb legyen akár kölcsönözhet elektromos kerékpárt 

is. Három helyen bérelhet elektromos kerékpárt: a Grádi várban, a Markovci Központban 

valamint az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó Szalafő-Pityerszeren. A három helyszín akár 

kiindulási pontként is szolgálhat, hogy kerékpárjával bejárja a három jelölt kerékpárút 

valamelyikét.  A Goričko – Raab – Őrség, három régón át vezető kerékpárút 53 km – hosszan. 

Egy napon kerekeznek három országban, találkozhatnak három kultúrával és háromszor lépik 

át az államhatárt. A másik jelzett kerékpárút hosszabb, Eurovelo 13, és az egykori vasfüggöny 

mentén halad Észak-Norvégiától Görögországig. A Vasfüggöny történetét a Čepinci vagy az 

Apátistvánfalvi Határőr Múzeumban ismerhetjük meg, ahol betekintést nyerhetnek a 

határőrők mindennapi életébe. 
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A kerékpározás önmagában örömet jelent, amit a jó konyhával valamint a Zöld parkok által 

nyújtotta lehetőségekkel egészíthet ki. Egy hosszú kerekes nap után a kerékpáros 

megpihenhet és eltölthet az éjszakát a Goričkoi dombok ölelésében Markovciban, vagy a 

Grádi vár szobáiban, vagy éppen a Mintagazdaságon ahol a reggelihez maga szedheti meg a 

friss zöldséget és gyümölcsöt. 

4.2.1. TURISTIČNI PAKET 

TOUR DE RŐG, Z (E) KOLESOM V DVE DEŽELI  

 

Kolesarska pot Tour de RŐG poteka po dveh trasah. Kolesarska pot je krožna, kar vam 

omogoča, da se nanjo odpravite (štartate) iz štirih različnih lokacij.  Štartate lahko na Gradu 

Grad, na Gornjem Seniku, izpred Hotela Lipa v Monoštru ali izpred Centra v Markovcih. Vse 

tri lokacije vam nudijo izposojo e-koles, koles in zaščitne opreme ter vas opremijo z vsemi 

informacijami in malico za v nahrbtnik.  

Krajša trasa poti zaokroži na 51 km, medtem ko je daljša pot tudi zahtevnejša in se zaključi 

nekje pri 90 km. Pot vodi po manj prometnih asfaltiranih cestah, kjer se izmenjujejo bogata 

kulturna krajina, prijazni prebivalci in naravne danosti. Kolesarjenje po tej poti nam omogoči 

odkrivanje kulturnih in naravnih danosti Goričkega in Porabja ter nam omogoča, da se 

spočijemo na urejenih kolesarskih počivališčih ali gostiščih ob poti. V kolikor želite na poti 

prenočiti na različnih lokacijah, vam je na voljo kolesarski prevoz, ki odpelje vas, vaše kolo in 

vso prtljago.  

Vsako leto septembra se na kolesarski poti organizira kolesarski maraton Tour de RŐG, kjer 

se organizirano štarta in v velikem številu zapelje po poti in Brevet, ki je v dolžini 212,6 km 

namenjen izkušenim kolesarjem.  

Kolesarska pot je del daljše trideželne kolesarske poti Goričko – Raab – Őrség, ki vam 

omogoča odkrivanje kulturne in naravne dediščine treh dežel v enem dnevu.  

Kolesarji, ki uporabljate e-kolesa: za vas so postavljene 3 e-polnilnice v Markovcih, Šalovcih 

in na Gradu.  

4.2.2. TURISZTIKAI CSOMAG 

TOUR DE RŐG,  (E) KEREÉKPÁRRAL KÉT RÉGIÓBAN 

A Tour de RŐG kerékpárút két nyomvonalon zajlik. A nyomvonalak egy kört alkotnak, így az 

inditási hely változhat, akár négy helyszínről startolhatunk, a Grádi vártól, Felsőzsölnökről, 

szentgotthárdon a Szlovén Kulturális és Információs Központtól, vagy a Markovcei 

Központtól. Minden helyszínen van mód elektromos kerékpárok és treking kölcsönzésére, 

ellátják a szükséges biztonsági eszközökkel és információkkal valamint egy hátitáskás ebédet 

is kérhet. 
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A rövidebb útvonalon 51 km teszünk meg, míg a hosszabb útvonal mely igényesebb és 

mintegy 90 km távot teszünk meg vele. A túra kevésbé forgalmas aszfaltos úton vezet, ahol 

cserélődik a gazdag kulturális táj, a barátságos emberek és a természeti értékek. Az ezen az 

utvonalon való kerékpározás lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük Goričko és 

Rábavidék kulturális és a természeti értékeit, ugyanakkor lehetőségünk van megpihenni az út 

mentén található pihenőhelyeknél vagy fogadóknál. Ha éjszakáit különböző helyeken 

szeretné eltölteni, akkor rendelkezésére áll egy szállító jarmű, mellyel elvisszük kerékpárját 

és az összes csomagját. 

Minden év szeptemberében megrendezésre kerül a Tour, de RÖG kerékpáros maraton, 

melyen szervezetten kerekeznek a sport szerelmesei, valamint a tapasztalt kerékpárosoknak 

a  közúti maraton a Brevet, melynek hossza 212,6 km. 

A kerékpárút része egy hosszabb háromoldalú kerékpárútnak Goričko – Raab – Őrség, amely 

lehetővé teszi, hogy egy nap alatt felfedezzék három ország kulturális és természeti 

örökségét.  

Az e-kerékpárokat használó kerékpárosok számára három helyszínen telepítettünk 

töltőállomásokat: Markovci, Šalovci és Grad.
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4.3. TURISTIČNI PRODUKT  

OTROCI ODKRIVAJO ŽELEZNO ZAVESO– ZABAVNO IN POUČNO  

 

Odkrivanje naravne in kulturne dediščine preteklih rodov mora biti zabavno in poučno, 

nikakor naporno in dolgočasno. Center Markovci je mlad in čisto svež, namenjen skupinam 

otrok in njihovim vzgojiteljem ali skupinam, ki jim bivanje ponuja svojevrsten vpogled v 

zgodovinski razvoj in življenje na Goričkem.  

Graničarji so sooblikovali življenje ljudi v obmejnem območju Slovenije in Madžarske ter hote 

in nehote krojili usodo tukaj živečih. Izhodišče odkrivanja življenja graničarjev je novo urejeni 

Graničarski muzej v Čepincih, kjer bo nazorno prikazano življenje in vloga graničarjev. Čepinci 

so lahko dostopni s kolesi, ki si jih lahko najamemo v Centru v Markovcih ali gradu Grad na 

Goričkem. Tako kot graničarji nekoč, tudi otroci danes spoznavajo in nabirajo divja zelišča in 

plodove za čaje in prigrizke. V delavnicah te plodove in zelišča uporabijo v prigrizkih.  

Center ponuja tudi delavnice spoznavanja in opazovanja nočnega neba z uporabo teleskopa 

in daljnogleda. Z luno in zvezdami obsijani večeri ponujajo tudi možnost vodenega sprehoda, 

ki je tako za otroke kot odrasle pravo doživetje.  

V neposredni okolici je s kolesom dostopen grad Grad, kjer otroci lahko iščejo krono zmaja 

Kača, se preizkusijo v delavnicah polstenja, tkanja in lončarstva. Igro in sprostitev jim 

omogoča z gibalnimi orodji opremljen Zeleni park pod stoletnimi drevesi. 

Zgodovino je železna zavesa pisala na dveh straneh meje, tudi v Porabju. V kraju 

Apátistvánfalva ali po slovensko Števanovci, je urejen edini muzej mejne straže na 

Madžarskem. Med Čepinci in Števanovci je 9 km urejene poti. V enem dnevu omogoča 

vpogled v skrivnostni svet graničarjev na obeh straneh meje.  

 

TURISZTIKAI TERMÉK 

A GYEREKEK JÁTÉKOSAN FEDEZIK FEL A VASFÜGGÖNYT  

Nemzedékünk természeti és kulturális örökségének felfedezése mókásnak és tanulságosnak 

kell lennie, semmiképpen sem megerőltetőnek és unalmasnak. A teljesen új Markovci 

központ, melynek célcsoportjai gyerek csoportok, óvodások és az óvonénik számára készült, 

egyedülálló módon betekintést nyújt Goričko történelmi fejlődésébe és életébe. 

A határőrök együtt éltek a szlovén-magyar határvidéken élő emberek és akarva akaratlanul 

befolyásolták a lakosság sorsát. A határőrök életét mutatja be az újonnan kialakított Határőr 

Múzeum Čepinciben. Čepinci könnyen megközelíthető kerékpárokkal, amelyek a Markovci 
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központban vagy a Goričkoi Grad kastélyban akár bérelhetünk is. A határőrökhöz hasonlóan 

ma a gyermekek ismerkednek és gyüjtenek vadon termő gyógynövényeket, teákat és 

rágcsálnivalókat. A műhelymunkák során ezeket a gyümölcsöket és gyógynövényeket 

hasznosítják. 

A Központ műhelymunkákat kínál, ahol teleszkóp és távcsövek segítségével lehet az égboltot 

figyelni és megismerni. A hold és a csillagok által megviládított éjszakák lehetőséget 

nyújtanak vezetett túrákra, ami egyaránt élmény a gyermekek és a felnőttek számára is. 

A közvetlen környezetben kerékpárral jól megközelíthető a Gradi vár, ahol a gyerekek 

kereshetik a Kača sárkány koronáját, de tesztelhetik maguka a horgolását, szövés és a 

kerámiai műhelymunkákon. A játékot és a kikapcsolódást a százéves fák árnyékábam 

kialakított Zöld Park biztosítja. 

A határ két oldalán a vasfüggöny irta a történelmet. Apatistvánfalván található Magyarország 

egyetlen határőr múzeuma.  A Čepinci és Apatistvánfalva között 9 km a távolság. A közelség 

lehetővé tesz, hogy egy nap alatt betekintést nyerjünk a határ két oldalán tevékenykedő 

határőrök titokzatos világába. 

 

4.3.1. TURISTIČNI PAKET 

KDO SO BILI GRANIČARJI? SKRIVNOSTNI SVET GRANIČARJEV OB ŽELEZNI ZAVESI  

 

Kdo so bili graničarji? Kako so živeli, kaj jedli, kaj je bila njihova naloga? So opravljali različne 

naloge na slovenski ali madžarski strani meje? 

To so vprašanja, na katere vam odgovorimo v Graničarskem muzeju Čepinci. Ponujamo vam 

organizirani naravoslovni dan v Graničarskem muzeju Čepinci v občini Šalovci.  

Nastanitev otrok je mogoča v Centru Markovci, ki je obdan s čudovito naravno krajino 

Goričkega in urejenim Zelenim parkom, ki popestri bivanje otrok in skupin.  

Po nastanitvi se na ogled muzeja lahko odpravite s kolesom ali organiziranim prevozom. 

Muzej ponuja edinstveni vpogled v življenje graničarjev, sprehod skozi zgodovino železne 

zavese ter ponudi zgodbe domačinov, kako je bilo živeti na izredno močno zastraženi meji. 

Ganljive so zgodbe domačinov, ki jih je meja ločila ter zaznamovala družbeno in gospodarsko 

življenje v prostoru.  

Sprehodili se bomo v čevljih graničarjev ter interaktivno spoznali njihove dnevne naloge in 

obveznosti. Na poti si bomo nabrali zelišča ter gozdne plodove in jih pozneje uporabili v 

graničarski malici.  
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Po končanem ogledu se s kolesi ali organiziranim prevozom odpravimo nazaj v Center 

Markovci.  

Ogled muzeja in zgodbe graničarjev je primeren tako za šolske skupine kot druge 

organizirane skupine.  

 

TURISZTIKAI CSOMAG 

KIK VOLTAK A HATÁRŐRŐK – A HATÁRŐRŐK TITOKZATOS VILÁGA A 

VASFÜGGÖNY MELLETT  

 

Kik voltak a határőrök? Hogy éltek, mit ettek, mi volt a feladata? Különböző feladatokat 

végeztek a határ szlovén vagy magyar oldalán? 

Ezek azok a kérdések, amelyekre a Čepinci Határőrség Múzeumában válaszolunk. Szervezett 

tudományos napot kínálunk a Šalovci község határában lévő Čepinci Határőr Múzeumban. 

Gyerekek szállása a Markovci Központban lehetséges, a Goričko gyönyörű természeti tájja és 

a szabályozott zöld park veszi körül, amely gazdagítja a gyermekek és csoportok életét. 

A tartózkodás után biciklivel vagy szervezett szállítással eljuthat a múzeumba. A múzeum 

egyedülálló bepillantást ad az ott szolgálatott teljesítő határőrök életébe. Egy séta a 

történelem vasfüggönyös korszakába a helyiek elmodása alapján hogy milyen volt élni az 

erősen őrzött határ mellett. A határ által elválasztott családok megható történetei, a határ 

mely hatással volt a társadalmi és gazdasági életetre is. 

Utunkat a határőrök bakancsában tesszük meg és interaktívan módón megismerhetjük a 

mindennapi feladataikat és kötelességeiket. Útközben összegyűjtjük a gyógynövényeket és 

az erdei gyümölcsöket, melyből később a határőri ebédünk készül. 

A túra befejezése után kerékpárral vagy szervezett szállítással térünk vissza a Markovci 

Központba. 

A múzeumi túra a határőrők történeteivel érdekes lehet az iskolás és más szervezett csoport 

számára is.
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4.4. TURISTIČNI PRODUKT  

RAZVAJAJ ČUTE  

 

Če bi se radi sprostili in napolnili s svežo energijo, je naravno okolje Goričkega kot nalašč za 

to. Naravo znajo obrniti sebi v prid ter vam tako ponudijo najboljše za vas in vašega 

spremljevalca. Z opazovanjem nočnega neba, spanja pod zvezdami, meditacijo, kuharskimi 

delavnicami ali energetskimi vajami boste spoznali naravo in sebe. Umaknili se boste dnevni 

rutini ter spoznavali pomen narave skozi nabiranje divjih zelišč, plodov, lahko boste vrtnarili 

ter tako obvladali vsakdanji stres.  

 

Naravo in sebe lahko odkrivate sami, peš po označenih pohodnih poteh ali pa se pustite 

voditi na številnih tematskih delavnicah v Centru Markovci, ki postreže s čudovitim Zelenim 

parkom v naravnem okolju. Center prav tako ponuja prenočišče, kar zaokroži celotno 

doživetje.  

TURISZTIKAI CSOMAG 

KÉNYESZTESD ÉRZÉKEIDET 

 

Ha pihenni szeretnének és feltöltödni friss energiával, Goričko természeti környezete 

tökéletes erre. Képesek a természetet a maguk javára fordítani  és így a a legjobbat kínálni 

Önnek és kisérőjének. Az éjszakai égbolt megfigyelésével, a csillagok alatti alvás, a meditáció, 

a kulináris műhelymunkák és az energetikai gyakorlatok segítségével felfedezheti a 

természetet és magát. Kizökken a napi rutinból, megtapasztalhatja a természet fontosságát, 

a vadontermő fűszernövények, gyümölcsök gyüjtögetésével legyőzheti a mindennapi 

stresszt. 

Felfedezheti a természetet és önmagát a kijelölt túraútvonalak mentén, vagy a Markovci 

központ számos tematikus műhelymunkája segítségével, amelynek Zöld parkja gyönyörű 

természeti környezetben helyezkedik el. A központ kínál szállást is amely teljessé teszi a 

kínálatot. 

4.4.1. TURISTIČNI PAKET 

ZVEZDE NAD ŠALOVCI  

Mir in tišina, noč, mi in osupljivi svet nočnega neba. Najti kraj brez veliko umetne svetlobe v 

nočnem času je redkost. Ta osupljiva možnost se nam ponuja na Goričkem, bolj natančno v 

Šalovcih. Opazovanje nočnega neba, spoznavanje mitoloških zgodb, ki so povezane z 

življenjem na zemlji ter spoznavanje zvezd, ki nam krojijo usodo, nam omogoča le nočno 

nebo.  
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V določenem trenutku boste pozabili na vsakdanji stres ter se sprostili ob opazovanju neba, 

zvezd ter poslušanju nočnega sveta v Šalovcih. 

Po prihodu v Center Markovci se boste odločili ali boste noč preživeli pod milim nebom v za 

to posebej pripravljenih šotorih ali v spalnicah Centra. Po uvodnem spoznavanju zvezd, 

ozvezdij in planetov boste pridobili osnovna astronomska znanja. Na podlagi teh informacij 

boste pričeli skozi teleskop ali daljnogled opazovati nočno nebo. Poskušali boste prepoznati 

planete, ozvezdja in zvezde.  

Noč ima poseben čar in le redko se odpravimo na nočni sprehod. Tokrat vas bomo popeljali 

na nočni pohod pod zvezdami, kjer se boste preizkusili v nočni orientaciji. 

Večer bomo zaokrožili z lahko večerjo.  

Jutro bomo pričeli s počasnim prebujanjem in zajtrkom. Po zajtrku vam bomo ponudili 

vodeno meditacijo, tokrat ne pod zvezdami temveč pod jutranjim soncem. Po meditaciji sledi 

odhod.  

TURISZTIKAI CSOMAG 

CSILLAGOK ŠALOVCI FELETT 

 

Béke és nyugalom, éjszaka, mi és az éjszakai égbolt lenyűgöző világa. Ritkaságot találni olyan 

helyet, ahol az éjszakaát nem zavarja a mesterséges megvilágítás. Ezt a lenyűgöző 

lehetőséget kínálja nekünk Goričko, pontosabban Šalovci. Csak az éjszakai égbolt nyújt 

lehetőséget a megfigyelése, a földi élethez kapcsolódó mitológiai történetek és a csillagok 

megismeréséhez, amelyek alakítanak bennünket. 

Egy bizonyos pillanatban el fogja felejteni a mindennapi gondjait, allazulva figyeli az eget és a 

csillagokat és hallgatja az éjszakai életet Šalovciban. 

A Markovci Központba érkezésekor eldönti, hogy az éjszakát az előkészített sátrakban töltik-

e az ég alatt vagy a Központban kialakított hálótermekben. A csillagok, csillagképek és 

bolygók ismeretének bevezetése után alapvető csillagászati ismereteket szerez. Ezen 

információk alapján az éjszakai égboltot teleszkóppal vagy távcsővel figyelheti majd. 

Megpróbálja felismerni a bolygókat, csillagképeket és csillagokat. 

Az éjszakának különleges bája van, mégis ritkán döntünk az éjszakai séta mellett. Ezúttal 

elviszünk egy éjszakai kirándulásra, ahol a csillagok alatt az éjszakai tájékozódásban 

teszteljük. 

Az estét könnyű vacsorával fejezzükbe. 
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A reggelt lessú ébredéssel kezdjük reggeli mellett. Reggeli után irányított meditációt 

ajánlunk, ezúttal nem a csillagok alatt, hanem a reggeli nap alatt. A meditáció után a bucsu 

következik.
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4.5. TURISTIČNI PRODUKT  

PRISTNO DOŽIVETJE KMETIJE  

 

»Zgodaj spat in zgodaj vstat« je bilo nekdaj vodilo na kmetih. Danes temu ni več tako. Danes 

kmetije gostom ponudijo predvsem enostavnost, pristnost in mir, ki nam omogoči, da se 

skozi preprosta opravila spočijemo. Kmetija na Gornjem Seniku vam ponuja, da se prelevite v 

kmeta in se vključitev delo na vrtu, polju ali v hlevu. Če želite, lahko samo opazujete in 

prigriznete dobrotam, zraslim na kmetiji. Poleg kmetije je urejen Zeleni park, kjer se z otroci 

razgibate ali se odpravite na eno označenih pohodnih poti.  

Na kmetiji si lahko sposodite kolo ali e-kolo in se odpravite po trideželni kolesarski poti ali na 

obisk v sosednje Šalovce, kjer vas pričakujejo na Eko-socialni kmetiji Korenika Šalovci. Tam 

marsikateri obiskovalec prime za vile ali koso ter preizkusi lastno ročno spretnost. Korenika 

predstavlja socialno podjetništvo z ekološko pridelavo in predelavo živil. Kmetijo lahko 

obiščete ali se udeležite enega izmed številih dogodkov ali aktivnosti.  

Kot nekdaj je tudi danes vodilo življenja na kmetiji letni čas. Če je zima čas počivanja, nas 

poleti razveseli bogatost obložene mize, jeseni pa spravilo buč in jabolk. Sezonskost še danes 

diktira ponudbo in dogodke. Pomlad vas vabi z dogodki kot so rokodelske in kulinarične 

delavnice okrog velike noči, postavljanje mlaja za prvi maj, medtem ko jesen postreže z 

obiranjem jabolk ali spravilom buč ter nabiranjem gob. 

Letnim časom sledi tudi kulinarična ponudba kmetije. Jedilniki so prilagojeni pridelkom, tako 

nas pričakajo dnevi čemaža, dnevi buč ali jabolk. Živila pridelana na kmetiji lahko tudi kupite 

v obliki shrankov v trgovini na Gornjem Seniku ali Eko-socialni kmetiji Korenika Šalovci. " 

 

 TURISZTIKAI TERMÉK  
HAMISITHATATLAN ÉLMÉNY A GAZDASÁGBAN  

 
»A korai fekés és a korai kelés «volt egykor jellemző a gazdálkodásokra. Ma ez már nem így 

van. Napjainkban a gazdaságok egyszerűséget, hitelességet és békét kínálnak vendégeiknek, 

lehetővé téve számunkra, hogy egyszerű feladatokkal lazítsanak. A Felsőszölnöki 

Mintagazdaság lehetővé teszi, hogy gazdálkodóvá váljon, bekapcsolodjon a munkába, akár a 

kertben, a mezőben vagy az istállóban. Ha úgy akarja, csak megfigyelőként vesz részt és 

kostolja végig finomságaikat. A gazdaság melletti Zöld parkban a gyarekek mopzoghatnak 

egyet, vagy turázhatnak a kijelölt túraútvonalak egyikén. 
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Kaphat kerékpárt vagy e-biket a Mintagazdaságon, és egy három országot érintő 

kerékpárútvonalon ellátogathat a közeli Šalovciba Szlovéniába, ahol a Korenika Öko-szociális 

farm várja. Ott sok látogató ragad villát vagy kaszát, hogy kiprobálja saját kézügyességét. A 

Korenika egy szociális vállalkozás, amely ökológiai termeléssel és feldolgozással foglalkozik. 

Felkeresheti a gazdaságot vagy részt vehet az általuk szervezet események és rendezvények 

egyikén.  

Ahogy régen, úgy ma is fontos szerepük van az évszakoknak a gazdaság életében. A tél a 

pihenésé, nyáron a teritett asztal gazdagságának hodolhatunk, az őssz pedig a tökök és 

almák betakarításának az ideje. A szezonalitás máig befolyásolja a gazdaság kínálatát, 

ajánlatát és az ott zajló eseményeket. Tavasszal, a húvét időszakában, olyan eseményekre 

invitál, mint a kézműves és a gasztronómiai műhelymunkák, május elsején a fiatalok által 

állított májusfa kitáncolás majd összel az alma és a tök betakarítása vár ránk egy kis 

gombászással egybekötve. 

Az évszakoknak megfelelően alakul a gazdaság kulináris ajánlata is. A menük az aktuális 

éppen termő növényekhez igazodnak, ezért is várnak minket a medvehagyma, az alma és a 

sütőtök napjai. A gazdaságban előállított élelmiszereket akjár meg is vásárolhatják a 

Korenika Šalovci Öko-szociális gazdaságban. 

TURISTIČNI PAKET – DOBROTE KMETIJE NA GORNJEM SENIKU  

Slovenska kmetija na Gornjem Seniku je edinstvena vzorčna kmetija v upravljanju porabskih 

Slovencev. Na kmetiji ponujajo nočitve z zajtrkom v čudovitih sončnih apartmajih, medtem 

ko čez vikend lahko uživate lokalne kulinarične dobrote v restavraciji. Prenočišča ponujajo 

čez cel teden.  

Kmetija je bogata s kravami in telički, zajci, prepelicami in kokošmi. Obdaja jo vrt in njive 

polne zelenjave, jagodičevja in drugih pridelkov. V kolikor želite, lahko na kmetiji sodelujete 

pri hranjenju živali, spravilu pridelkov ali pa uživate v mirnem okolju. 

Kmetija na izposojo ponuja kolesa in e-kolesa, varnostne čelade ter sedeže za otroke. S 

kolesom se lahko odpravite v 15 km oddaljeni Monošter, po Madžarsko Szentgotthárd, na 

kosilo v restavracijo Lipa. Ob restavraciji se nahaja Slovenski kulturno-informacijski center 

Lipa s svojimi stalnimi razstavami. V neposredni bližini se nahaja tudi zgodovinski in etnološki 

muzej Avgusta Pavla, kjer boste spoznali življenje Slovencev v Porabju. Po kosilu se lahko 

odpočijete v zelenem parku ob Hotelu Lipa in se počasi odpravite nazaj na kmetijo.  

Življenje na kmetiji se prilagaja letnim časom in sezoni. Predlagamo, da pogledate rubriko 

AKTUALNO in preverite, kaj bi vas bolj pritegnilo.  

Namesto kolesarske ture lahko izberete pešpot med njivami in travniki ter se sprehodite do 

Küharjeve spominske hiše, kjer lahko pogledate Slovensko zbirko kulturne dediščine 
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Slovenskega naroda v Porabju. Za pohod vam lahko pripravimo malico iz košare in si zunaj 

privoščite piknik z dobrotami iz naše kmetije. Z malico v naravi boste okusili pristnost 

domačih okusov in se prepustili mirnosti porabske pokrajine.  

Dan lahko zaključite na SENIKU, ki bo v veselje otrokom in obujanje spominov staršem. 

Sončni zahod počasi zaključi dan na kmetiji. Preživite ga zunaj, v Zelenem parku, kjer vam je 

na voljo prostor za žar in si lahko v lastni režiji pripravite odlično večerjo.  

TURISZTIKAI CSOMAG- A FELSŐSZÖLNÖKI MINTAGAZDASÁG FINOMSÁGAI 

A szlovén mintagazdaság az egyedüli gazdaság, mely a helyi szlovén kisebbség irányítása 

alatt működik. A gazdaság szálláslehetőséget kínál reggelivel a csodálatos napos 

apartmanjaiban, a hétvégeken pedig mindenki élvezheti a helyi kulináris élvezeteket a 

gazdaság étteremben. A szállás a hét minden napján rendelkezésre áll. 

A gazdaságban megtalálhatók tehenek és borjak, nyulak, fürjek és csirkék. Kert öleli, 

melyben zöldségek, gyümölcsök is találhatók. Ha úgy kívánja a vendég, részt vehet a 

gazdaság munkájában, etetheti az állatokat, betakaríthatja, a termést vagy csak élvezi a 

nyugodt környezetet. 

A gazdaságban kerékpárok és e-bikek várják a vendégeket védősisakkal és gyermeküléssel. 

Kerékpárral útra kellhet a 15 km-re fekvő Szentgotthárdra, ahol a Lipa étteremben akár meg 

is ebédelhet. Az étteremben a Szlovén Kulturális és Információs Központ részeként működik, 

ahol lelkileg is feltöltödhet az éppen aktuálís kiállítás segítségével. A központ közelében 

található a Pável Ágoston múzeum, ahol megismerkedhet a rábavidéki szlovének 

történelmével és néprajzáőval. Ebéd után a Szlovén Kulturális és Információs Központ 

melletti zöld parkban pihenhet, egyet majd visszakerekezik a Mintagazdaságra. 

Az élet a gazdaságban alkalmazkodik a különböző szezonokhoz. Javasoljuk, hogy tekintse 

meg a Aktuális részt, és kiválassza azt, ami érdekli Önt. 

De kerékpározás helyett dönthet a turázás mellett i,s a mezők és a rétek között vezető 

ösvényeken. Elsétálhat a Kühár emlékházához, ahol megnézheti a rábavidéki szlovének 

kulturális örökségének gyűjteményét. A túrázáshoz akár kérheti, hogy a Mintagazdaság 

finomságaiból kosárba kapják uzsonnájukat, amit aztán egy piknik keretében fogyaszthatnak 

el. A természetben elfogyasztott uzsonna révén megismerhetik a vidék ízeít. és átadhatja 

magát a vidék nyugalmának. 

A napot a szénatározóban fejezhetik be, ami örömet fog okozni a gyerekeknek, és emlékeket 

fog ébreszteni a szülőkben. A naplemente lassan ponot tesz a nap végére a 

Mintagazdaságon. Töltse el ezt az időt kint a Zöld parkban, ahol mód van grillezésre a így 

kiváló vacsorát készíthet. 
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5. KAKO NAPREJ 

Zavedati se moramo, da današnji kupec v veliki večini kupuje turistične storitve in pakete 

direktno sam in na spletu. Vloga turističnih agencij je v današnjem času izredno majhna in je 

pod 15 % tržnega deleža. Upoštevaje digitalni razvoj se je potrebno današnjemu turistu s 

tem prilagoditi.  

Prezentacija na spletu je nujna in ima tudi določene prednosti. Je cenovno ugodna, omogoča 

hitro prilagajanje ponudbe in sledenje trendom, sezonskosti, idr.  

Oblikovani turistični produkti in paketi so motivacijski, kar omogoča možnosti notranjega 

povezovanja na direktno ponudbo ponudnikov znotraj spleta oziroma linkanje. Znotraj 

turističnih paketov je s podčrtanimi izrazi nakazana smer nadaljnjega povezovanja na 

direktno ponudbo storitev, nočitev ali celotne ponudbe ponudnika z upoštevanjem 

kvalitetne ponudbe ter ažurnosti podatkov in predvsem kontaktov. Res je, da splet omogoča 

enostavno objavo ponudbe, paketov in produktov, vendar turist na koncu še vedno rabi 

osebo, ki stoji za napisanim. 

Predlagamo, da se turistični produkti in paketi kot deli uporabijo za motivacijo turistov k 

obisku parkov in storitev ter ponudnikov. Objavijo se na obstoječih spletnih straneh 

ponudnikov, Facebook (oz. socialnih omrežjih) straneh ponudnikov z najavo nove ponudbe. 

Ponudniki obstoječe produkte in pakete vključijo v lastno promocijo in hkrati vključijo v 

lastne mailing liste v skladu s spremembo zakonodaje o obveščanju preko elektronske pošte.  

Oblikovani produkti in paketi so bili predstavljeni turističnemu gospodarstvu, magnetom in 

javnim institucijam, ki jih kot take – ali posamezne storitve – lahko uporabijo za vgradnjo v 

lastne produkte in promocijo. 

 

 

 HOGYAN TOVÁBB 

Tudnunk kell, hogy a ma vevője közvetlenül illetve az interneten keresztül vásárol turisztikai 

szolgáltatásokat és csomagokat. Az utazási irodák szerepe jelenleg rendkívül kicsi, piaci 

részesedés 15% -a alatt van. A turistának figyelembe kell vennie a digitális fejlődést és 

alkalmazkodnia kell hozzá. 

A webes prezentáció szükséges, és bizonyos előnyökkel is rendelkezik. Megfizethető, 

lehetővé teszi az ajánlat gyors beállítását, a trendeket nyomon követését, a szezonalitást stb. 

A turisztikai termékek és csomagok motivációs jellegűek,az internet pedig lehetővé teszi  a 

szolgáltatók közvetlen kínálatához való belső kapcsolódást vagy linkelést. A turisztikai 
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csomagokon belül az aláhúzott fogalmak jelzik az új kapcsolodási pontokat a direkt 

szolgáltatásokhoz, szállás vagy a teljes ajánlat, figyelembe véve az ajánlat minőségét és a 

naprakész információkat és mindenekelőtt a kontaktokat. Igaz, a weben könnyű az ajánlatok, 

csomagok és termékek közzététele, de végül a turistának mégis szüksége van a szolgáltatóra, 

arra, aki az ajánlat mögött áll. 

Javasoljuk, hogy a turisztikai termékeket és csomagokat motivációs jelleggel használjuk, hogy 

a turistákat felkeressék a parkokat és igénybevegyék azok szolgáltatásait. Az új ajánlatot a 

szolgáltatók meglévő webhelyein, FB (a közösségi hálózatok) oldalán jelenik meg. A 

szolgáltatók a meglévő termékeket és csomagokat beépítik saját promóciójukba, és 

egyidejűleg beépítik őket a saját levelezési listájukba, amit az elektronikus kommunikációra 

vonatkozó jogszabályok megfelelően használnak. 

A kialakított termékek és csomagok bemutatásra kerültek a turisztikai iparágnak, a 

mágneseknek és az állami intézményeknek, amelyeket magukban vagy más szolgáltatásokkal 

együtt beilleszthetnek a saját termékeikbe és promóciójukba. 

 

 


