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Vljudno vabljeni na prireditev ki je edinstvena v celotnem Evropskem prostoru. 

Vožnja potujočega muzeja po 4 deželah bo  11. avgusta 2018, z zbiranjem 
udeležencev na parkirišču podjetja MURSKA-TRANSPORT v Murski Soboti, Obrtna ulica 

28 – sedež Motokluba Veterani (poleg nakupovalnega centra INTERSPAR – BTC). 
 

Program in časovnica srečanja: 
- od 7.00 do 8.30 ure; zbiranje udeležencev in prijave. Za dobrodošlico vam bomo 
postregli z jutranjo kavo, pogačko in pijačo. 
- ob 8.45 uri; skupinski start kolone – ves čas bo kolono spremljalo spremljevalno vozilo, 
policija bo usmerjala kolono (upoštevajte navodila policije in redarjev!!!). 
 

Sledi vožnja po sledeči trasi: 
1. Ob 8:45 uri je začetek vožnje kolone v smeri Gederovci in naprej proti nekdanjemu 

mejnemu prehodu Sicheldorf (SLO/A). Po prečkanju meje se bomo napotili v mesto Bad 
Radkersburg (A). V starem mestnem jedru Bad Rakersburga (A)  bodo udeleženci imeli prvo 
postajo in ZAJTRK v organizaciji Hoamathaus-a Mencigar.  

2. Ob 11.00 uri je planiran odhod iz mesta Bad Radkersburg (A) in vožnja nazaj v Slovenijo 
preko menjnega prehoda Zelting (A) - Cankova (SLO). Pot nadaljujemo skozi Puconce kjer se 
ustavimo na okrepčilu v organizaciji občine Puconci. Pot nadaljujemo preko Moravskih Toplic, 
Dobrovnika, Genterovec, kjer prečkamo mejo z Madžarsko in se preko Redics-a (H) in 
mejnega prehoda Dolga vas vrnemo v Slovenijo pot nadaljujemo do Kapce v gostišče Malibu 
kjer bo kosilo.  

3. Ob 14:30 uri se napotimo proti hrvaški meji in jo prečkamo na mejnem prehodu Hotiza. Pot 
nadaljujemo do Sv. Urbana kjer bomo opravili degustacijo vin v vinarstvu Štampar. 

4. Ob 16.30 uri bomo nadaljevali pot in prečkali mejo SLO/HR na mejnem prehodu Banfi. 
Po prečkanju meje sledi vožnja skozi Bistrico, Melince, Ižakovce do našega končnega cilja, ki 
je v Bakovcih. V prijetnem ambientu okrepčevalnice »Stara Müra« bomo opravili večerjo in 
podelitev pokalov  za voznike.  

 

 Dolžina trase je približno 115 km, navedeni časi so informativnega značaja. 
 

KOTIZACIJA ZA VOZNIKE ZNAŠA 35,00 EUR, ZA SOVOZNIKE 25,00 EUR. 
Vsi vozniki prejmejo štartno tablico, bone za prehrano ter pijačo in pokal.  

Sovozniki prejmejo bone za prehrano in pijačo. 
Ostale informacije dobite na  051-661-000! Na voljo vam je tudi klubska spletna 

stran:www.motoklub-veterani.si 
 

Pripravil: Mitja Peterka, l.r.           Predsednik: Jožef Bobovec ml. , l.r.  
 
 
 

Opozorilo organizatorja!!! 
Vožnja je na lastno odgovornost! Vsa sodelujoča vozila morajo biti registrirana, vozniki  morajo imeti 
veljavno vozniško dovoljenje za svojo kategorijo. Vsi udeleženci morajo zaradi prečkanja državnih mej 

na dan prireditve s seboj imeti tudi veljavni potni list ali osebno izkaznico!!! 
 

VABILO NA 
XVII. MEDNARODNI POTUJOČI MUZEJ 
STARODOBNIKOV PO ŠTIRIH DEŽELAH 

SLO – A – HR – H – SLO 


