Počitniška domačija
Passero

Široko odprta vrata in
dragoceni trenutki, ki si jih delimo.
To je recept za radost.

Družina Lipič Passero je z dušo in srcem doma v Prekmurju. Tudi
gospodarimo kot družina in si stojimo ob strani. Nedavno smo
prenovili počitniško domačijo v Tešanovcih in pri tem ohranili
marsikateri spomin ali staro stvar, ki še služi svojemu namenu.
Opremili smo dva apartmaja za goste, kajti naša hiša je redko prazna.
Odprti smo k ljudem. Na Jelovškovem bregu imamo vinotoč, kjer
vsakogar pričakamo polnih rok. V veselje nam je pogrniti mizo za
dobro družbo. Potem postrežemo z domačimi jedmi in vinom, ki
prikliče lepe zgodbe. Trudimo se, da smo tudi sami del njih. Radi
imamo življenje, ki nas tako bogato obdaruje. Naše roke pobirajo
darove prekmurske zemlje, jih predelujejo v okusne jedi in skrbno
zlagajo na police male trgovine ob domačiji. Vabimo vas, da si jih
privoščite in si zapomnite kako diši Prekmurje.
Dobrodošli pri nas. Tu smo, da z vami delimo radosti Prekmurja.

Prekmurje na dlani
Obiščite »čarni« predel Slovenije, kjer je doma
gostoljubje in si privoščite pestre počitnice v
Prekmurju. Ravnica na oni strani Mure se
ponuja kot odprta dlan. Na njej lahko
odkrijete številne kulturne in naravne
znamenitosti: Plečnikovo cerkev v Bogojini,
kapelico Rotunda v Selu, lončarsko vas v
Filovcih ali največji grad v Sloveniji, pa
Ocean orhidej, Krajinski park Goričko, Vidov
izvir ali Bukovniško jezero in energetsko pot
ob njem. Prekmurje je pestro za pohodnike in
kolesarje, za družine z otroki in športnike.
Nedaleč od naše počitniške domačije so terme
in golf igrišča. Lahko pa si tudi ogledate, kako
potekajo kmečka opravila in dela na naši
domačiji. Vsekakor doživite Prekmurje na
različne načine.

Počitniška domačija Passero
Privoščite si udobne in sproščene počitnice
na naši prenovljeni domačiji. V sklopu
domačije smo uredili pčitniško hišo s štirimi
sobami, kuhinjo z jedilnico in dvema
kopalnicama. Opremili smo jo tako, da smo
ohranili stare spomine in obenem osvežili
ambient. Stavili smo na preprosto iskreno
domačnost˙in toplino. Verjamemo, da se pri
nas lahko počutite kot doma. Naj bo to vaše
udobno izhodišče za potepanja po bližnji in
daljni okolici. Pridite, v Prekmurju je lepo.

Cenik najema
Za najem , terminsko razpoložljivost in morebitne posebne želje nas pokličite po telefonu ali
nam pišite po elektronski pošti.
Najem počitniške hiše s štirimi
sobami, kuhinjo z jedilnico in
dvema kopalnicama

135 € / dan
(do 8 oseb)

Najem počitniške hiše z dvema
sobama, kuhinjo z jedilnico in
kopalnico

85 € / dan
(do4 osebe)

Ob obisku vam razkažemo celotno domačijo
in vam pripravimo pokušino čokoladnih
dobrot iz naše podeželske čokoladnice. Na
razpolago vam je tudi 5 koles za morebitna
potepanja po okolici.

Zajtrk po domače
Začnite odkrivati Prekmurje že zjutraj v
kuhinji. Po želji vam za dobro jutro
pripravimo kakovosten in zdrav kmečki
zajtrk. Začnite dan s kulinaričnim dogodkom
in naravnimi, na domačiji pridelanimi
jedmi... s sveže pečenim kmečkim kruhom,
prekmursko šukno in različnimi namazi ali
marmeladami in odličnim naravnim sokom,
recimo. Izberite sami. Dan vas pričakuje.
Cena kmečkega zajtrka po osebi:

8€

Počitniška domačija
Passero
Tešanovci 24
9226 Moravske Toplice
Slovenija

gsm: +386 (0) 51 357 170
gsm: +386 (0) 41 531 577
e-mail: info@passero.si
www.passero.si
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