Dobrodošli v apartmajih .
Osnovne podatke o tem kaj lahko kot družina počnete na tem območju najdete na: https://family-fun.si/
Verjamem, da boste uživali in spletli močne medsebojne vezi. Posvetite se svoji družini .

Raziskovanje Ruš
Ruše sodijo v makroregijo predalpskega hribovja. Iz zgodovinskih virov je znano, da so Ruše kot naselbina
obstajale že v keltski in ilirski dobi, torej okoli 400 let pr. n. š. Zapiski falskega kronista nam poročajo, da
je med leti 1620 in 1628 delovala na falskem gradu visoka šola za verski, filozofski in ekonomski študij.
Dobila je status univerze in je tako bila prva visokošolska ustanova na slovenskih tleh. Kulturno življenje
Ruš je v letu 1645 obogatila otvoritev ruške šestrazredne gimnazije, ki je tod obstajala dobrih 100 let do
leta 1763 in je bila takrat edina taka šola na spodnjem Štajerskem. Danes se še vedno veliko ljudi spomni
Ruš zaradi tovarne dušika (TDR), ki je bila zgrajena leta 1918 za proizvodnjo kalcijevega karbida. Po letu
1991 se je Holding TDR znašel v težavah, kar je vodilo v postopni propad nekoč tako pomembne tovarne.
Danes na tem mestu najdete številna manjša podjetja, ki uresničujejo svojo podjetniško vizijo.
V Rušah boste doživeli izkušnje na področju kulturne in naravne dediščino, ki jih je kraj ustvaril skozi
zadnja stoletja.
ZAJTRK
Zjutraj si pripravite slasten zajtrk. Predlagam, da ga v primeru lepega vremena uživate na terasi s
pogledom na Pohorje.
Po zajtrku se odpravite raziskovat Ruše
Najprej se odpravite na Kalvarijo, od koder boste s ptičje perspektive dobili predstavo o umestitvi Ruš v
prostor (na eni strani mogočno Pohorje, na drugi strani pa reka Drava). Nato se sprehodite mimo Letnega
gledališča Pod goroj in nadaljujete pot po poti Pod goroj.
Ko se pot zaključi, zavijete levo ter se odpravite raziskovat Gozdno učno pot Uršank. Ko se po dolini
Lobnice spuščate nazaj na Smolnik, nadaljujete pot proti Dravi. Poskušajte ob Lobnici priti do izliva v
Dravo. Ko prispete do Drave nadaljujete pot Po Zadravju. Pot vas bo pripeljala do nogometnega stadiona,
piknik prostorov ob Dravi, itd. Pri pomolu se povzpnete nazaj proti Rušam (mimo Športnega parka Ruše).
Nadaljujete proti staremu vaškemu centru ter si ogledate staro trško jedro s cerkvijo Sv. Matere Božje ter
Ruško latinsko šolo.
Raziskovanje vam bo vzelo dobre tri ure.

Predlagam, da si vzamete čas za kosilo. Priporočam domačo gostilno Vernik ali pa si sami pripravite kosilo
v apartmaju.
Popoldan naj ne bo tako izobraževalno naravnan. Predlagam, da se odpravite v Športni park in skupaj z
otroki uživate v športnih aktivnostih.
Hitro se bo dan prevesil v noč.
Čas je za uživanje na terasi ali ob družabnih igrah v apartmaju.
Naj bo to čudovit dan, Sabina

Seveda pa je to vaš čas in mogoče vas kaj drugega navduši na: https://family-fun.si/

