Turistično informacijska pisarna Cerkvenjak
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
Telefon: 02 729 57 00
E-pošta: tip@cerkvenjak.si, obcina@cerkvenjak.si
Spletna stran: www.cerkvenjak.si

(Šolska) ekskurzija po občini Cerkvenjak
Datum izleta: po želji skupine
Število oseb: najmanj 30 oseb
Ciljna skupina: osnovnošolci

PROGRAM:
1. Odhod v jutranjih urah iz dogovorjenega mesta in vožnja z avtobusom proti Osrednjim
Slovenskim goricam.
2. Prihod v občino Cerkvenjak, kjer se skupini pridruži lokalni turistični vodnik.
3. Naš prvi postanek bo v Brengovi, kjer si bomo ogledali
arheološki park »Rimsko gomilno grobišče«. Grobišče sestavlja
skupina petnajstih, delno prekopanih rimskih gomil. Ohranjajo se v
prvotni legi kot arheološki terenski spomeniki in so neprecenljiv vir
za proučevanje življenja naših prednikov na naših tleh iz
prazgodovinskega in rimskega obdobja.
4. Z avtobusom se bomo odpeljali v središče Cerkvenjaka. Sledil
bo sprehod po Klopotčevi učni in sprehajalni poti. Pot se vije
po cerkvenjaškem gričevju in po dolini Andrenskega potoka.
Namen poti je spoznavanje geografske, zgodovinske,
etnografske in naravoslovne značilnosti in posebnosti
slovenjegoriške pokrajine. Dolžina poti je 4,5 km, učni sprehod
pa bo trajal nekje 3 ure.
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5. Po prehojeni poti se nam bo prileglo okusno kosilo v centru Cerkvenjaka, v Gostišču pri
Antonu, kjer se bo skupno druženje nadaljevalo. Lokacija nudi čudovit razgled na bližnjo
Pesniško dolino, Slovenske gorice, druge okoliške kraje in čez mejo na Avstrijsko Štajersko.

6. V popoldanskih urah se bomo polni novih znanj in prijetnih doživetij odpravili proti
domu.

CENA IZLETA ZA 1 OSEBO: 17, 00 EUR z DDV
V ceni vključeno: vstopnine in ogledi po programu, kosilo, organizacija in strokovno
vodenje.

PREDVIDEN ČASOVNI OKVIR:
Odhod skupine v jutranjih urah z dogovorjenega mesta.
Skupini se pridruži lokalni turistični vodnik.
9:00 Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče« v Brengovi
9:45 Klopotčeva učna in sprehajalna pot
13:00 Kosilo v Gostišču pri Antonu
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