Martinov pohod
MARTJANCI - MORAVSKE TOPLICE - LONČAROVCI

SOBOTA / 6. 11. 2021
Letos vas še posebej razgibana Martinova dogodivščina
popelje čez romantične ravnice, gozdove, dišeče vinograde
in vzpenjajoče se griče po obronkih Goričkega…
Na poti boste poskusili lokalne dobrote na
Vinogradniški kmetiji Jani Erniša – Suhi Vrh,
ekološko pridelana zelišča in začimbe na
Zeliščni kmetiji Vidov brejg – Fokovci in
uživali ob naravnih lepotah odmaknjene
vasice Lončarovci.
DOLŽINA POTI:

14 km

PREDPRIJAVE DO VKLJUČNO 4. 11. 2021

PRIJAVE

www.moravske-toplice.com/Martinov-pohod-2021

Prijava na dan prireditve s plačilom na startnih
izhodiščih. Zbiranje prijav od 9.00 naprej:

Cena: 10,00 € za odrasle,
6,00 € za šolarje (do 15 let).

START

V petek, 5. 11. 2021 je plačilo predprijave mogoče
izključno v TIC Moravske Toplice med 8.00 in 18.00.

9.30 Martjanci (ŠRC)
10.00 Moravske Toplice (pri prodajnih lesenih
hiškah v bližini Mercatorja)

PRISPEVEK VKLJUČUJE:
• Okrepčila in prigrizek na startu in
toplo malico na zaključni lokaciji
• Prevoz na izhodiščno točko
(od 15. 00 ure naprej)
• Vodeni ogled Poti po Močvari
• Zabavni del
• Uvrstitev v žrebanje za
atraktivne Martinove nagrade
ORGANIZATOR

SOORGANIZATORJA

Cena: 15,00 € za odrasle,
10,00 € za šolarje (do 15 let).
Zemljevid pohodne poti najdete tukaj
www.scribblemaps.com/maps/view/dwdw/ZZ4FwbkIet

Prisrčno vabljeni!
Za udeležbo je zahtevano izpolnjevanje PCT pogojev
in upoštevanje priporočil NIJZ.
PARTNER

MEDIJSKI SPONZOR

KS
LONČAROVCI

Fotografije: arhiv TIC Moravske Toplice, arhiv Vinogradniška kmetija Jani Erniša, arhiv Vidov brejg, KS Lončarovci | Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.
21. Martinov pohod lahko fotografirajo in snemajo. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in fotografijo ali posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah in na
družabnih omrežjih organizatorja dogodka (TIC Moravske Toplice). Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih. Več informacij o obdelavi vaših
osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/242/Varstvo-osebnih-podatkov

