na pilotno izvedbo čezmejnih turističnih programov doživetij v okviru projekta

Horse Based Tourism – HBT
Dvodnevna čezmejna tura bo izvedena 13. in 14. septembra 2019, s pričetkom v RIS Dvorcu
Rakičan, v petek ob 10.00 uri.
(Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, Slovenija)
V okviru projekta, sofinanciranega s strani bilateralnega Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija – Madžarska 2014 – 2020, bo RIS Dvorec Rakičan, kot projektni partner v projektu,
izvedel pilotno dvodnevno čezmejno kočijaško turo, ki je del inovativni turističnih programov.
Novi turistični programi so osnovani na kočijaškem in konjeniškem trajnostnem turizmu, ki
aktivno povezuje naravno in kulturno dediščino ter turistično manj razvite dele čezmejnega
prostora. Z željo po uporabi CO2 nevtralnih transportnih sredstev pri potovanjih, so v okviru
projekta bili razviti trije različni modeli sodobne kočije 21. stoletja, pri čemer je eno izmed
sodobnih kočij razvil tudi RIS Dvorec Rakičan. Pilotna kočijaška tura bo izvedena z novo kočijo.
.
O projektu
Projekt združuje prizadevanja štirih organizacij, ki že vrsto let delujejo na področju turizma in
konjeništva. Razvitih je bilo 15 inovativnih programov doživetij, ki spodbujajo nastanek
privlačne čezmejne turistične destinacije, ki obiskovalce in turiste vabi k odkrivanju naravne in
kulturne dediščine in skrite, na prvi pogled nepoznane ali manj znane turistične ponudbe,
onstran obstoječih turističnih magnetov programskega območja. V vlogi vodilnega partnerja
nastopa organizacija Nazaj na konja, RIS Dvorec Rakičan, madžarska Fakulteta Georgikon in
Muzej Helikon, ki se nahaja v neobaročni palači Festetics ob Blatnem jezeru, pa delujejo kot
projektni partnerji.

Vljudno vabljeni!
RIS Dvorec Rakičan, dr. Robert Celec, direktor

V okviru oblikovane dvodnevne doživljajske kočijaške ture „Začuti Panonijo I” se
podajte na nepozabno popotovanje in odkrijte naravne bisere, dediščino in
kulinariko čezmejnega panonskega območja ter se s kočijo 21. stoletja zapeljite
od dvorca v Rakičanu pa vse do madžarskega Nemesnépa, ki leži lučaj od
slovensko-madžarske meje. Prepustite se čarobnosti nižinskega prostora in se ob
zvoku kočijaškega kolesa zapeljite do Luštne domačije, kjer gojijo več kot 100
različnih vrst paradižnika, nato pa se sredi prekmurskih ravnic sprehodite po
tropskem vrtu v Dobrovniku, ki je prava paša za oči. Sprostite se ob vožnji med
žitnimi polji in se naužijte svežega zraka na terasi podeželskega kluba Abbázia
Country Club. Izkusite pristno podeželsko gostoljubnost in se prepustite užitkom
tradicionalne madžarske kuhinje. Ob Bukovniškem jezeru se sprehodite med
energetskimi točkami, obiščite Vidovo kapelico in Vidov izvir ali pa zgolj posedite
ob jezeru. Dvodnevno čezmejno potovanje zaključite v grajskem parku dvorca
Rakičan.

Program „Začuti Panonijo I” vključuje:
1.dan (odhod iz dvorca Rakičan):
• Dopoldanski prigrizek in degustacija pomurskih vin v dvorcu Rakičan ter
ogled kočijaške razstave.
• Voden ogled v Domačiji Lušt v Renkovcih in tropskem vrtu Ocean Orhids v
Dobrovniku.
• Večerja in nočitev v nastanitvi Abbázia Country Club v Nemesnépu.

2.dan (odhod iz podeželskega kluba Abbázia Country Club):
• Postanek na Bukovniškem jezeru in kosilo.
• Prihod v dvorec Rakičan

