
DOŽIVITE ČEZMEJNE 
GRAJSKE SKRIVNOSTI

Dvorec Rakičan

Stari Grad Čakovec

Dvorec Oršić

Stari Grad Varaždin

Ptujski grad
Dvor Veliki Tabor

Celjski grad



Projekt z naslovom Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo
kulturne dediščine in akronimom Living Castles se izvaja v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A

SLOVENIJA HRVAŠKA.
 

Čezmejno območje med Slovenijo in Hrvaško vključuje številne gradove in dvorce, ki jih utemeljuje skupna
zgodovinska razvojna pot. Povezujejo jih tudi skupni izzivi in cilji, kateri so usmerjeni predvsem v

izoblikovanje inovativne in privlačne turistične ponudbe ter v vsesplošno ohranjanje in valorizacijo dvorcev in
gradov skozi razvoj skupnega čezmejnega turističnega produkta. Glavno vodilo projekta Living Castles je
osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in
promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov

južne češke in bavarskih gardov. 
 

V okviru projektnih aktivnosti bodo objekti opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo
skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo vključenih gradov in

dvorcev, katerih namembnost je velikokrat rigidno določena in so zato spremembe težke in drage. S projektom
Living Castles bomo veliko pozornost namenili iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT

opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom ter dvorcem vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa omogočiti boljšo
doživljajsko izkušnjo. S pomočjo digitalizacije bo kulturna dediščina čezmejnih gradov in dvorcev obogatena,

edinstvena in dostopna vsem obiskovalcem.
 

http://www.living-castles.eu/en/news/ 
 

 Pričetek izvajanja projekta: 1. oktober 2018
 

Trajanje projekta: 36 mesecev (1. oktober 2018 - 30. september 2021)



Vabimo vas, da se odpravite na edinstveno popotovanje po 7
gradovih v Sloveniji in Hrvaški. Vsak grad za svojimi zidovi skriva

zgodbe svoje preteklosti, ki čakajo na vas, da jih odkrijete. Za družine
z otroki imamo poseben izziv: obiščite vseh sedem gradov in v vsakem

gradu vzemite en kos sestavljanke. Ko boste zbrali vse dele
sestavljanke, boste prejeli brezplačno plišasto igračo v spomin na

grajske pustolovščine. O zanimivih legendah in zgodbah vključenih
gradov in dvorcev pa boste lahko prebirali v Knjigi pripovedk o

gradovih. 

Trajanje: 3 dni
 

PRAVLJIČNIH SEDEM



Dvorec Oršić 
(Gornja Stubica)

Stari grad
Čakovec

Dvor Veliki 
Tabor

Celjski grad

Ptujski grad

Dvorec Rakičan

Stari grad 
Varaždin



Odkrivanje gradov, ki sodelujejo v mreži “Živih gradov”, pričnite v Prekmurju, natančneje v
Rakičanu, kjer ob nekdanji “kraljevi cesti” stoji podeželski dvorec Rakičan, čigar zgodovina sega v

leto 1431. Dvorec je skozi zgodovino imelo v lasti več rodbin, med katerimi je najbolj znana
rodbina Batthyány. 

 
V sklopu dvorca deluje raziskovalno izobraževalno središče ter konjeniški center. Obiskovalci

imajo možnost udeležbe na številnih prireditvah in delavnicah, ki so namenjene vsem starostnim
skupinam. Posebno doživetje predstavlja vožnja z električno kočijo, ki deluje v sklopu razvoja

trajnostno naravnanega turizma, h kateremu stremi dvorec. 
 

V dvorcu se lahko preizkusite tudi v različnih ugankah in tako spoznate zgodovino dvorca
Rakičan skozi očala za hologramske projekcije, ki predstavljajo enega izmed rezultatov projekta
Living Castles. Skozi celotno leto se v dvorcu odvijajo različni dogodki, med katerimi je potrebno
izpostaviti Ples Noč čarovnic, ko se dvorec prelevi v prizorišče viteških iger, zanimivih delavnic in

večernih koncertov. 

1. dan: DVOREC RAKIČAN - PTUJSKI GRAD - CELJSKI GRAD

 

Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota



Pot nadaljujte proti Ptuju, najstarejšemu mestu v Sloveniji. Nad njim
se dviga mogočni Ptujski grad, s katerega se ponuja edinstven pogled
na mesto in okolico. V njem domujejo številne muzejske zbirke. Muzej

v gradu se lahko pohvali z najbogatejšo zbirko starih glasbil na
Slovenskem, grajsko orožarno z več kot 500 kosi orožja, razkošno
opremljenimi grajskimi sobanami, slavnostno dvorano, kapelo in

grajsko galerijo. Na ogled je tudi zbirka tradicionalnih pustnih mask
z znamenitimi kurenti.

 
 V zbirki orožja lahko obiskovalci s pomočjo hologramskih očal

oblečejo vojaka izpred skoraj 300 let in tako izvedo, katera
pomembna oseba je nekoč prenočila na gradu. Ptujski grad ponuja
vodene in samostojne oglede, dejavnosti za družine, programe za

šolske skupine in pestro ponudbo v muzejski trgovini. Čez leto se na
gradu odvijajo zanimivi dogodki, delavnice, koncerti, poroke in

prireditve.

Ptujski grad, Na gradu 1, 2250 Ptuj 



Raziskovanje gradov zaključite z obiskom Celja, kjer nad mestom bdijo
mogočni ostanki srednjeveškega gradu. S svojo podobo že stoletja navdušuje
obiskovalce, ki se v mislih prestavijo v čas slavnih celjskih grofov in njihove

razburljive zgodovine. 
 

Stari grad Celje je najbolj obiskana turistična znamenitost Celja. Vsako
zadnjo soboto v avgustu je grad prizorišče tradicionalne srednjeveške

prireditve Dežela Celjska vabi, v poletnih mesecih pa se na njem odvija
program Živa zgodovina, ki obiskovalcem ponuja možnost, da z obiskom
postanejo del »žive« zgodovine in v avtentičnem okolju mečujejo z vitezi,

streljajo z lokom, se spogledujejo z grajskimi princesami, ustvarjajo v
srednjeveških delavnicah in še mnogo več. 

 
Za družine in ostale obiskovalce je še priporočljivo raziskovanje gradu ob

vikendih, ko imajo pripravljen bogat in pester program. Med programi, ki
jih ponujajo, so vodeni ogledi, grajska pojedina, povitezitev, organizacija in

izvedba porok in še mnogo drugega. Dan zaključite z ogledom video
projekcije (“video mapping”).

Stari grad Celje, Cesta na Grad 78, 3000 Celje



Zjutraj se odpravite proti Hrvaški, kjer vas bo na hrvaški strani blizu kraja Desinić kmalu pričakalo mogočno
poslopje gradu Veliki Tabor, ki leži na severozahodu Hrvaškega zagorja, nedaleč od meje z Republiko

Slovenijo. Poleg svoje monumentalne arhitekture in videza je Veliki Tabor znan po tem, da so z njim povezane
številne legende in zgodbe. Najbolj znana je ustna tradicija o Veroniki Deseniški. 

 
Zgodba, ki se je ohranjala iz generacije v generacijo ter se ohranila do današnjih dni, govori o  nižji plemkinji,
ki je s svojim življenjem plačala za prepovedano ljubezen do Friderika Celjskega. Ta žalostna, a očarljiva in

intrigantna zgodba vzbuja domišljijo številnih obiskovalcev Velikega Tabora, ki prihajajo v upanju, da bodo
rešili uganko - našli zid, v katerem je po ustnem izročilu zazidana Veronika. 

 
Grad skriva še eno srednjeveško legendo, ki govori o  prelepi vili Meluzini, ki se je spremenila v kačo in za

vedno izginila, ker je njen ljubljeni prekršil dogovor in pokukal v prostor, kjer se je kopala. Med arheološkimi
izkopavanji v Velikem Taboru so našli ostanke peči z obrazom "dvorepe sirene" vile Meluzine, stare približno

400 let.
 

V gradu skozi vse leto organizirajo izobraževalne in ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave in druge
zanimive dogodke, katerih vsebina je prilagojena različnim ciljnim skupinam. Med drugim si lahko ogledate

projekcije (video mapping) na stenah Dvora Veliki Tabor.
 

2. dan: DVOR VELIKI TABOR - DVOREC ORŠIĆ

Dvor Veliki Tabor, Hum Košnički 1, 49216, Hum Košnički

Korisnik
Strikeout

Korisnik
Note
Desinić



Potepanje po gradovih nadaljujte z obiskom baročnega dvorca Oršić v Gornji
Stubici, ki ga je sredi 18. stoletja dal zgraditi grof Krsto s soprogo Josipo. Dvorec
je bil zgrajen na mestu srednjeveškega gradu, čigar ostanki so še danes vidni pred

dvorcem. Tam se nahaja Muzej kmečkih uporov. Obiskovalci si lahko ogledajo
stalne razstave, ki prikazujejo zgodovino in vsakdanje življenje kmetov in

plemičev v Hrvaškem zagorju od srednjega veka do 19. stoletja. 
 

Muzej, ki se nahaja v poslopju dvorca, je posvečen Velikemu kmečkemu uporu iz
leta 1573 in njegovemu vodji Matiji Gubcu. Dvorec z muzejem ponuja številne

možnosti obiskovalcem, od strokovnih vodstev do raznovrstnih delavnic in
dogodkov. S pomočjo očal za hologramske projekcije pa lahko oživite

legendarnega Franja Tahyja, katerega nagrobnik se hrani v muzeju.
 

V dvorcu je zelo dobro ohranjena kapela s freskami in lepim baročnim oltarjem. 
 Obiska vredna je prav tako 430 let stara Gubčeva lipa. Dan zaključite z

ogledom video projekcije (“video mapping”) na Spomeniku posvečenem kmečkemu
uporu in Matiji Gubcu. 

Dvorec Oršić v Gornji Stubici, Samci 67, 49245, Samci

Korisnik
Strikeout

Korisnik
Note
64, 49245 Gornja Stubica



Zgodaj zjutraj se lahko odpravite proti Varaždinu, kjer se nahaja Stari grad,
najpomembnejša zgodovinska stavba v Varaždinu. Skozi zgodovino je bil grad v lasti

številnih plemiških družin, med katerimi je najbolj znana družina grofov Erdödy.
 

 Danes se v gradu nahaja kulturno-zgodovinski oddelek Mestnega muzeja Varaždin,
ki gosti stalno muzejsko postavitev s približno 1300 reprezentativnimi eksponati, ki

pričujejo o bogati kulturni dediščini mesta Varaždin. Po ogledu gradu in obisku
zanimivih delavnic se lahko odpravite na raziskovanje mesta, ki ponuja veliko možnosti

za najrazličnejše obiskovalce. 
 

V utrdbi lahko spoznate način oblačenja in okraševanja skozi različna zgodovinska
obdobja v muzejskem oddelku Kultura oblačenja s pomočjo interaktivne hologramske

projekcije in pridobite doživljajske izkušnje s poizkušanjem baročnega steznika ali
telovnika in drugih modnih dodatkov. Poleg tega si lahko v muzejski razstavi ogledate

zanimive kratke filme, povezane z zgodovino starega mestnega jedra.
 

3. dan: STARI GRAD VARAŽDIN - STARI GRAD ČAKOVEC

Stari Grad Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 1, 42 000, Varaždin



Obisk gradov, vključenih v mrežo “Živih gradov” zaključite z
obiskom Starega gradu Čakovec, ki je od Varaždina oddaljen

približno 20 minut. V čudoviti renesančno-baročni palači, znani
tudi pod imenom palača Zrinskih, se nahaja Muzej Međimurja

Čakovec, v katerem je pet oddelkov: arheološki, etnografski,
kulturno-zgodovinski, zgodovinski oddelek in likovna galerija. 

 
V utrdbenem delu palače je prikaz zgodovinskega razvoja

vojskovanja in prikaz nesnovne kulturne dediščine z območja
Međimurja.

 
Grad predstavlja čudovit primer renesančno-baročne palače, ki se

razprostira na dveh nadstropjih in je razdeljena na štiri krila.
Obiskovalcem ponuja možnosti udejstvovanja v različnih

aktivnostih in delavnicah, namenjenim različnim skupinam
obiskovalcem. 

 
Na voljo je tudi ogled nove razstave Zrinski in Čakovski Stari grad,

prav tako lahko zgodovino gradu spoznate skozi hologramske
projekcije. 

 
 Stari grad Čakovec, Trg Republike 5, 40000, Čakovec 



- Voden ogled dvorca in parka
- Lončarska delavnica

- Predstavitev prekmurske kulinarike 
- Predstavitev prekmurske kulture

- Vožnja s kočijo ob prednajavi 
- Možnost jahanja ob prednajavi 

- Izposoja koles
-Obisk paviljona Expano

- Obisk gradu Murska Sobota
- Obisk gradu Beltinci

- Ogled video mapping projekcij
"Svetlobno-zvočni šov" 

- Zbiranje sestavljanke “Living
Castles”

- Raziskovanje zgodovine dvorca skozi
očala za hologramske projekcije

- Možnost prenočitve v grajskih sobah

DVOREC RAKIČAN
PREDLAGANE AKTIVNOSTI

DRUŽINE SKUPINE
- Voden ogled dvorca in parka

- Možnost kosila ob prednajavi in
sprostitve ob kavi v kavarni dvorca

Rakičan
- Vožnja s kočijo za manjše in večje

skupine 
- Izposoja koles

- Ogled video mapping projekcij
"Svetlobno-zvočni šov" 

- Možnost prenočitve v grajskih
sobah

KULTURA
- Voden ogled dvorca in parka 

- Ogled Murske Sobote
- Vožnja s kočijo ob prednajavi

- Ogled Razstavno doživljajskega
kočijaškega centra v dvorcu Rakičan

- Ogled video mapping projekcij
"Svetlobno-zvočni šov"

-Obisk paviljona Expano
- Obisk gradu Murska Sobota

- Obisk gradu Beltinci
- Možnost prenočitve v grajskih sobah

Vodstva/aktivnosti v dvorcu Rakičan:
https://www.ris-dr.si/

Informacije: booking@ris-dr.si ali na
 info@ris-dr.si

 
Za strokovna vodstva, delavnice, projekcije, jahanje in vožnjo s kočijo je potrebna predhodna najava.



- Muzejske delavnice za družine
- Samostojni obisk gradu z muzejskim

kovčkom ali muzejskimi kartončki
- Počitniške muzejske delavnice
- Oblačenje v kurentovo opravo

- Poslušanje in preizkušanje glasbil
- Sestavljanje sestavljank s podobami slik

iz grajske galerije
- Zbiranje sestavljanke »Living Castles«

- Očala za hologramsko projekcijo v
zbirki orožja

- Vodeni družinski ogledi mesta
- Obisk Term Ptuj

- Pump Track
- Aktivnosti ob jezeru (jadranje, surfanje,

kajtanje, kanuji)
 
 
 
 

PTUJSKI GRAD

DRUŽINE SKUPINE KULTURA
- Vodeni ogledi muzejskih zbirk v

Ptujskem gradu
- Vodeni ogledi mesta Ptuj (klasično in

rimsko vodenje, vodenje ob sončnem
zahodu)

- Ogled dominikanskega samostana
- Ogled ptujske grajske tiskarne,

- Degustacije v grajski vinski kleti
 

- Obisk starega mestnega jedra
- Miheličeva galerija

- Salon umetnosti
- Dominikanski samostan

- Minoritski samostan
- Kurentovanje
- Grajski igre
- Rimske igre

- Festivali (Arsana, Dnevi poezije in vina, Art
Stays)

 

Vodstva po mestu Ptuj: 
https://www.visitptuj.eu/dozivite-ptuj/ogledi-ptuja/

Vodstva/aktivnosti v Ptujskem gradu:
https://pmpo.si/obiscite-nas

Informacije: ptujski.grad@pmpo.si/

 
Za strokovna vodstva, delavnice in projekcije je potrebna predhodna najava.

mailto:ptujski.grad@pmpo.si


- Voden ogled gradu
- Ogled projekcije (“Video mapping”)

 ob prednajavi
- Izdelava tradicionalnih lesenih

igrač
- Zbiranje sestavljanke “Living

Castles”
- Raziskovanje zgodovine gradu skozi

VR očala
- Obisk Kozjanskega parka

- Ogled zaščitenih vrst dreves
- Adrenalinski športi

- Pustolovski park
- Kolesarsko ali planinsko doživetje

 

CELJSKI GRAD

DRUŽINE KULTURA
 - Voden ogled gradu 

- Ogled projekcije (“Video
mapping”) ob prednajavi

- Ogled razstav v Friderikovem
stolpu in v Stolpu nad pelikanovo

potjo
- Grofovski sprejem, povitezitev,

srednjeveška pogostitev
-Team building

- Voden ogled starega mestnega
jedra

 

Vodstva/aktivnosti v Celjskem gradu:
www.visitcelje.eu

Informacije: tic.grad@celje.si

 
Za strokovna vodstva, delavnice in projekcije je potrebna predhodna najava.

http://www.visitcelje.eu/
mailto:tic.grad@celje.si


- Strokovno vodstvo
- Projekcija ("Video mapping") “Legenda

o Veroniki Deseniški“
- Projekcija ("Video mapping") “Living

Tabor”
- Delavnica “Iskanje skritega predmeta”

- Delavnica “Veronika memory”
- Delavnica “Skupaj zgradimo Veliki

Tabor”
- Delavnica “Izdelava lutk iz naravnih

materialov”
- Delavnica “Izdelava zgodb iz gline”

- Lutkovne predstave: Legenda o Veroniki
Deseniški, Zmajev zaklad, Vila Meluzina
- Zbiranje sestavljanke “Living Castles”

- Obisk Term Tuhelj
- Ogled Muzeja "Staro selo" Kumrovec

 

DVOR VELIKI TABOR

DRUŽINE SKUPINE KULTURA
- Strokovno vodstvo

- Projekcija ("Video mapping") “Legenda
o Veroniki Deseniški“

- Projekcija ("Video mapping") “Living
Tabor”

- Delavnica “Sestavljanka Meluzina”
- Lutkovne predstave: Vila Meluzina,
Legenda o Veroniki Deseniški, Zmajev

zaklad
- Delavnica “Naj živi žlica”

- Streljanje z srednjeveškim lokom in
puščicami

- Delavnica “Okrivite ali izpustite!”
- Obisk Term Tuhelj

- Ogled Muzeja "Staro selo" Kumrovec
- Ogled Galerije Antuna Augustinčića,

Klanjec
 
 

- Strokovno vodstvo
- Projekcija ("Video mapping") “Legenda o

Veroniki Deseniški“
- Projekcija ("Video mapping") “Living

Tabor”
- Delavnica „Streljanje z srednjeveškim

lokom in puščicami“
- Delavnica “Mečevanje”

- Delavnica “Mala šola zdravilnih rastlin”
- Delavnica “Naredite pečnico”

- Obisk Term Tuhelj
- Ogled Muzeja "Staro selo" Kumrovec
- Ogled Galerije Antuna Augustinčića,

Klanjec
 

Vodstva/aktivnosti v Dvoru Veliki Tabor:
https://www.veliki-tabor.hr/

Informacije: dvt@mhz.hr

Za strokovna vodstva, delavnice in projekcije je potrebna prednajava.
 



DVOREC ORŠIĆ
(MUZEJ SELJAČKIH BUNA)

- Strokovno vodstvo
- Projekcija ("Video mapping") “Gubec

teatar”
- Hologramska projekcija (očala) “Oživljeni

Tahy” 
- Delavnica “Zgodovina moje družine”

- Delavnica “Zgradi svoj dvorec”
- Delavnica “Lokostrelstvo”
- Delavnica “Heraldika”

- Delavnica “Arheološka sestavljanka”
- Delavnica “Izdelava lectovih src”
- Razširjeno strokovno vodstvo “Po

Gubčevih stopinjah”
- Obisk Term Jezerčica

- Zbiranje dela sestavljanke “Living Castles”

DRUŽINE SKUPINE KULTURA
- Strokovno vodstvo

- Projekcija ("Video mapping") “Gubec
teatar”

- Delavnica “V iskanju gradovi”
- Delavnica “Izdelava nakita”

- Delavnica “Heraldika”
- Delavnica “Muzejski predmeti kot

zgodovinski viri”
- Delavnica “Izdelava lectovih src”
- Razširjeno strokovno vodstvo “Po

Gubčevih stopinjah”
- Delavnica "Ubojite oštrice"

- Delavnica “Arheološka sestavljanka”
- Ogled Muzeja krapinskih neandertalcev

 

- Strokovno vodstvo
- Projekcija ("Video mapping") “Gubec

teatar”
- Delavnica “Lokostrelstvo”
- Delavnica “Heraldika”

- Delavnica “Muzejski predmeti kot
zgodovinski viri”

- Delavnica “V iskanju gradovi”
- Delavnica “Po poteh preporoditeljev”

- Delavnica “Izdelava lectovih src”
- Razširjeno strokovno vodstvo “Po

Gubčevih stopinjah”
- Obisk Gubčeve lipe

 

Vodstva/aktivnosti v Dvorcu Oršić:
https://msb.mhz.hr/

Informacije: msb@mhz.hr

Za strokovna vodstva, delavnice in projekcije je potrebna prednajava
 



STARI GRAD VARAŽDIN

- Ogled gradu in muzeja
- Kulinarična delavnica

- Božične delavnice 
- Delavnica "Stari Grad - Nove poti"

- Delavnica "Mali lončarji"
- Delavnica "Varaždinski cehi"

- Zbiranje sestavljanke “Living Castles”
- Spoznavanje zgodovine oblačilne kulture

skozi očala za hologramske projekcije
- Ogled dokumentarnih filmov z različno

tematiko
- Obisk Arboretuma Opeka

- Obisk planine Ivančica
- Obisk mestnega jedra v Varaždinu

- Doživljajska izkušnja s preizkušanjem
zgodovinskih oblačil in modnih dodatkov

- Obisk mestnega jedra v Varaždinu

DRUŽINE SKUPINE KULTURA
- Ogled gradu in muzeja
- Kulinarična delavnica

- Božične delavnice 
- Delavnica "Stari Grad - Nove poti"

- Delavnica "Mali lončarji"
- Delavnica "Varaždinski cehi"

- Pokušine varaždinske rakije in medenjakov
- Obisk Arboretuma Opeka

- Obisk planine Ivančica
- Obisk mestnega jedra v Varaždinu

- - Doživljajska izkušnja s preizkušanjem
zgodovinskih oblačil in modnih dodatkov

- Dogodek "Ljetna muzezancija u Starome
Gradu"

- Ogled gradu in muzeja
- Obisk galerije v muzeju

- Obisk mestnega jedra v Varaždinu
- Obisk Prirodoslovnega oddelka - Svet

žuželk
- Spoznavanje zgodovine oblačilne kulture

skozi očala za hologramske projekcije
- Ogled dokumentarnih filmov z različno

tematiko
- Festivali: Špancirfest, Varaždinski
baročni večeri, Poletje v Varaždinu,

Festival varaždinskih dvorišč
- Doživljajska izkušnja s preizkušanjem
zgodovinskih oblačil in modnih dodatkov

- Obisk mestnega jedra v Varaždinu

Vodstva/aktivnosti v Starem Gradu Varaždin:
http://www.gmv.hr/hr/

Informacije: muzej@gmv.hr

Za strokovna vodstva, delavnice in projekcije je potrebna prednajava
 

mailto:muzej@gmv.hr


- Ogled gradu in muzeja
- Ogled razstave Zrinski in Čakovski Stari Grad

- Spoznavanje Starega Gradu Čakovec skozi očala
za hologramske projekcije

- Zbiranje sestavljanke “Living Castles”
- Delavnica izdelave lectovih src

- Lončarska delavnica
- Izdelava tradicionalnih božičnih okraskov

- Obisk mestnega jedra v Čakovcu
- Obisk Centra za obiskovalce Med dvema vodama v
Križovcu, posvečenega naravni dediščini Međimurja
- Mlinarska cesta ob reki Muri (Mlinarska hiša na

Žabniku, mlin na Muri, vožnja s trajektom)
- Razgledna točka Mađerkin breg

- Spust po naravnem toku reke Drave
- Obisk term Sveti Martin

 

STARI GRAD ČAKOVEC

DRUŽINE SKUPINE KULTURA
- Ogled gradu in muzeja

- Ogled razstave Zrinski in Čakovski Stari
Grad

- Delavnica izdelave lectovih src
- Lončarska delavnica

- Izdelava tradicionalnih božičnih okraskov
- Obisk mestnega jedra v Čakovcu

- Obisk term Sveti Martin
- Obisk mestnega jedra v Čakovcu

- Obisk Centra dr. Rudolfa Steinerja in
njegove rojstne hiše v Donjem Kraljevcu

- Obisk Centra za obiskovalce Med dvema
vodama v Križovcu, posvečenega naravni

dediščini Međimurja
- Mlinarska cesta ob reki Muri (Mlinarska

hiša na Žabniku, mlin na Muri, vožnja s
trajektom, ljubezenski labirint)

- Razgledna točka Mađerkin breg
- Spust po naravnem toku reke Drave

- Obisk term Sveti Martin
 

- Ogled gradu in muzeja
- Ogled razstave Zrinski in Čakovski Stari Grad
- Ogled rojstne hiše in spominske zbirke slikarja

Ladislava Kralja Međimurca
- Obisk arheološkega najdišča pavlinskega

samostana svete Helene v Šenkovcu
- Ogled Cerkev sv. Jeronima v Štrigovi s

freskami Ivana Rangerja
- Obisk mestnega jedra v Čakovcu
- Festival Poletje v mestu Zrinskih

- Kulturni dogodek Porcijunkulovo

Vodstva/aktivnosti v Starem Gradu Čakovec:
https://www.mmc.hr/

Informacije: mmc@mmc.hr

Za strokovna vodstva, delavnice in projekcije je potrebna prednajava
 



PARTNERSTVO PROJEKTA
Međimursko 
Veleučilište u Čakovcu
https://www.mev.hr/ 
Raziskovalno izobraževalno 
središče Dvorec Rakičan
https://www.ris-dr.si/

Znanstveno-raziskovalno
središče Bistra Ptuj
https://bistra.si/
Razvojna agencija 
Savinjske regije
http://www.rasr.si/

Gradski muzej 
Varaždin
http://www.gmv.hr/hr/
Muzej Međimurja 

       Čakovec
       https://www.mmc.hr/

Muzeji Hrvatskog 
zagorja
http://www.mhz.hr/
Slovenia Explorer
https://www.slovenia-
explorer.com/



MREŽA "ŽIVIH" GRADOV

www.living-castles.eu

@Living.Castles.SLOHR living_castles_network

@CastlesLiving Living Castles


