
ŽETALE
Doživite prvinskost Haloz, njihovo 
zgodovino, naravo, okuse in ljudi z 
enodnevnim oddihom v Žetalah.

Kdo smo?
 
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽETALE
Leta 2000 ustanovljeno društvo se zavzema za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine v Žetalah, 
snovanje zanimivih turističnih produktov, skrb za 
motivacijo in prepoznavanje turističnega potenciala 
predvsem pri mladih. S svojimi mednarodnimi 
aktivnostmi skrbi za širšo prepoznavnost kraja, 
privabljanje turistov na aktivna doživetja v 
nedotaknjeni naravi in oživitev kraja. 

LICENCIRANI VODNIKI
Društvo je ponosno na kar tri licencirane lokalne 
vodnike po Halozah, ki vas bodo z veseljem sprejeli 
in vam predstavili okolje. Njihova mladostna 
energija je nepogrešljiva spremljevalka pri 
spoznavanju Žetal in širše okolice Haloz.

Kontaktirajte nas!
Telefon: 051 394 930 (Klemen)

E-mail: td.zetale@gmail.com

Spletna stran: td-zetale.net

Facebook: TD Žetale

Doživite Žetale v enem dnevu
Poskrbeli smo za združitev vseh najlepših 
doživetij za prijeten enodnevni oddih v Žetalah. 
S pohodom po Pohodni ekološki poti obiščite 
vse najpomembnejše turistične in kulinarične 
točke, se sprostite in uživajte ob številnih 
okusih haloških dobrot. 

Enodnevni paket za ceno 30€ na osebo 
vključuje*:  
  •  voden pohod po Pohodni ekološki poti

  •  ogled etnološkega muzeja Vukova domačija

  •  ogled damjakov z razglednega stolpa

  •  harmonikaški nastop

  •  ponudbo lokalne hrane in pijače, ki    

      vključuje:

      -  vrhunsko kosilo iz lokalno 

          pridelane hrane,

      -  pokušino vin pri najboljšem 

          pridelovalcu vin v regiji

Rezervacije na td.zetale@gmail.com 
ali 031 546 516. 

Veselimo se 
vašega obiska! KJE SMO?

ŽETALE

* Ponudba velja za 
   skupine z min. 15 osebami



Kaj ponujajo Žetale?

Odmik od vsakodnevnega neusmiljenga tempa 
v osrčje Haloz, v prvinsko naravo in uživanje ob 
pristnih kulinaričnih poslasticah. 

Možnosti za preživetje čudovitega dneva v 
Žetalah je kljub majhnosti in legi tik ob hrvaški 
meji na pretek. Če želite Žetale obiskati sami, s 
partnerjem, družino ali vašo najljubšo družbo, 
lahko izbirate med naslednjimi aktivnostmi s 
turističnim vodenjem ali brez. 

POHODNIŠTVO IN POTI PO ŽETALAH
  •  Pohodna ekološka pot

  •  Pot kulturne dediščine

  •  Gozdna učna pot k debeli bukvi

  •  Pot k izviru Sotle

  •  Pot Žetalskega Jožeta na Donačko goro

KOLESARJENJE IN KOLESARSKE POTI
Haloški griči so kot nalašč primerni za 
odkrivanje na kolesu, kjer boste uživali ob 
čudovitih pogledih na razsežne gozdove, 
vinograde in še ohranjene domačije. 

KULINARIČNA DOŽIVETJA
  •  Izletniška kmetija Kodrič

  •  Vinogradništvo Plajnšek

  •  Kostanjev piknik

  •  čebelarji v Žetalah

  •  Vukov šnops

  •  degustacija tipične 

      haloške gibanice

KULTURNI SPOMENIKI
  •  Vukova domačija

  •  Pušnikova domačija

  •  Cerkev sv. Marije Tolažnice in 
      Janečkove orgle

  •  Cerkev sv. Mihaela

 

ZANIMIVOSTI 
  •  ogled damjakov

  •  razgledna točka Jelenov špic

“Le en dotik narave 
in svet je bolj prijazen.” 

(W. Shakespeare)


