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ZDRAVA
PANONSKA VAS.
Okolju prijazno turistično naselje 
v Sloveniji.

zdrava.panonskavas.si



Samo med oktobrom 2020 in aprilom 2021.

Za vas smo pripravili posebne 
pakete, ki vključujejo tematske 
vikende in delavnice, povezane z 
izboljšanjem zdravja.

Na naši spletni strani najdete koledar dogodkov, opis 
in vsebino tematskih delavnic ter ponudbo. Zagotovo 
boste našli nekaj zase.

Prijetne sobe, apartmaji in 
panonske vile vabijo na kratek 
ali daljši oddih na podeželju. 

Nahajajo se na odlični 
izhodiščni točko za kolesarske in 
pohodniške izlete ali razvajanje 
v bližnjem termalnem srediču 
Moravskih Toplicah.

Otroci so naše največje 
bogastvo in vemo kako zelo 
pomemben je čas, ki ga 
družina preživlja skupaj. 
Zato smo v naselju postavili 
tobogan, leseno hišico in 
številna druga igrala, na katerih 
se bodo lahko igrali in uživali na 
svežem zraku.

Idilična narava in umirjena 
okolica vam omogočata 
odmik od vsakdana, od 
računalnika in od telefona. 
Doživite mir in najdite sebe.

Naj bo romantično Prekmurje 
naslednja destinacija za 
vajin oddih v dvoje. Lahko je 
umirjen, sproščen ali poln 
adrenalina ob raziskovanju 
okoliških gričev.

Verjamemo, da je hrana, ki jo zaužijemo, najbolj 
pomembna za naše zdravje in dobro počutje.

Trudimo se, da čim več sestavin in izdelkov, ki vam 
jih ponudimo, pride iz okoliških kmetij in od okoliških 
dobaviteljev. Le tako je lahko pot od njive do vilice 
zares kratka, kakovost ponujene hrane pa najvišja.

Tradicionalne hiške, krite s 
slamo in ometane z glino, nudijo 
idilično doživetje Prekmurja.

Sredi neokrnjene narave 
Goričkega, se nahaja butično 
turistično naselje Zdrava 
Panonska vas.

PAKETI

zdrava.panonskavas.si

Doživite mir. Občutite naravo.



Naša vas je kot nalašč za najrazličnejša 
srečanja in družabne dogodke. Pa naj gre za 
poslovna srečanja in teambuildinge ali pa za 
srečanja ob pomembnih življenskih dogodkih. 
Ponujamo vam dvorano, ki jo lahko 
oblikujete po svojih željah in v njej prirejate 
najrazličnejše aktivnosti.

zdravapanonskavas

Panonska vas
Tešanovci 11P 
9226 Moravske Toplice
Slovenija

info@panonskavas.si
031 758 000

Bodite del naše zgodbe tudi, ko zapustite 
Panonsko vas in nam sledite na družbenih 
omrežjih:

Združite prijetno 
s koristnim.

zdrava.panonskavas.si


