Nova ogledna točka na Koroškem:

MITNINSKA POSTOJANKA S KMEČKO TRŽNICO

Na Koroškem, v občini Muta, pri Mitnici na Spodnji Muti podjetje GO TURIZEM predstavlja turistično
ogledno točko »MITNINSKA POSTOJANKA«.
Vsebina vodenega ogleda:
Obiskovalcem bomo na zanimiv, zabaven način predstavili dogajanje v Zgornji Dravski dolini skozi čas: od
Rimljanov in rimske ceste, preko srednjega veka in osrednjega dogajanja pobiranja mitnine ter razvoja
kovaštva, livarstva in lesarstva, do projekta »Drava kot priložnost« in arhitekturno posebnega lesenega
objekta ob sotočju Bistrice in Drave - Mitnice. Na zabaven način bomo preizkusili kovaške, oblikovalske in
ribiške spretnosti obiskovalcev (tekmovanje z žeblji, ribolov in izdelava kovancev) in najuspešnejše tudi
nagradili. Na kmečki tržnici bodo »mitniški stražarji« obiskovalcem predstavili in ponudili »neplačnikom
mitnine zarubljeno robo« - izdelke lokalnih rokodelcev in domače proizvode iz okoliških kmetij.
Pred ali po ogledu priložnost za odlično kavico, hladno pivo ali osvežilno pijačo na najlepši terasi v Dravski
dolini.
Trajanje vodenega ogleda: cca. 1,5 ure
Cena: 2,00 € / osebo
Parkirišče za avtobus: DA
Dostop za invalide: DA
Ogled možen v slovenskem in nemškem jeziku, obvezna predhodna rezervacija termina.

V kolikor vodenega ogleda ne želite, Vam v baru Mitnica vsak dan od 08.00 ure nudimo hitro postreženo,
odlično kavo na najlepši terasi v Dravski dolini. Nahajamo se namreč na Spodnji Muti, ob rotundi Sv. Janeza
Krstnika, tik ob cesti Dravograd-Maribor in imamo urejeno parkirišče za avtobuse.

DODATNA PONUDBA v turističnem parku Mitnica:
- organizacija zajtrka (rogljički ali drugo mehko pekovsko pecivo) – doplačilo 2,00 €/os.
- organizacija kmečke malice (narezek domačih suhomesnih izdelkov s prilogo ALI kuhana domača klobasa
s prilogo) – doplačilo 6 €/os.
- najem piknik prostora ob obrežju Drave (ponudba vključuje: žar, oglje, voda, elektrika, hladilnik,
sanitarije) za skupino do 30 oseb: 30,00 €
- priprava piknika (hrana in pijača) ob obrežju Drave za skupino do 30 oseb (ponudba po dogovoru).
- možnost koriščenja športne infrastrukture v športnem parku ob Mitnici (nogomet, odbojka na travi,
odbojka na mivki, izposoja kanujev, rusko kegljišče)
- organizacija športno-spretnostih »Mitniških« iger za skupine, društva, podjetja (Teambuilding) – cena po
dogovoru
- organizacija Bubble soccer turnirja (cena po dogovoru)

Kje nas najdete?
Mitnica Muta, Koroška cesta 11, 2366 Muta (ob Rotundi Sv. Janeza Krstnika)
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1kNH8EzXBkM.kG-EmTEtaRtc&usp=sharing

Za vse dodatne informacije in rezervacije smo kadarkoli z veseljem na razpolago!
Martina Verčkovnik
GO TURIZEM, PE Mitnica Muta
 051 328 698
 mitnica@go-turizem.eu
FB: Mitnica-Muta

