
 
 

 

KANIŽAJADA LIMAČIJADA  

Program u Koprivnici i Podravini 27. i 28. svibnja 2022. 

 

 
27. svibnja 2022.   
 
17:30 sati - Doček gostiju u Koprivnici oko 17:30 sati - program u dvorani 
Domoljub u Koprivnici.  
19:00 sati - Odlazak na večeru u seljačko domaćinstvo obitelji Nemec, nazvano 
Jastrebov vrh. Imanje se smjestilo na pitomim brežuljcima krotke Bilogore, 
iznad Bakovčice, prigradskoga naselja Koprivnice. Na osam jutara površine 
putnika namjernika dočekat će netaknuta priroda, pogled koji puca preko 
plodnih polja u daljine ravne Podravine. U autohtonom ambijentu bit će 
poslužena tipična jela podravskoga kraja, a posjetitelji će, u malom zoološkom 
vrtu ovoga imanja, moći uživati i u druženju sa životinjama. 
22:00 sata - Po završetku programa organizirano je noćenje u Hotelu Golf, u 
Donjem Vidovcu, prelijepom mjestu na obali rijeke Drave, u istočnome dijelu 
Međimurja. 
 

28. svibnja 2022.   
 
9:00 sati - Autobusom turističke klase upućujemo se prema Kući Petra 
Preradovića u Grabrovnici  gdje ćemo se,  uz stručno vodstvo, podsjetiti na život 
i stvaralaštvo  velikana hrvatskoga pjesništva. 
Po razgledu Kuće odlazimo do obližnjega Čepelovca i Dvora Barnagor, koji je 

obnovila i u kojemu živi i stvara naša spisateljica i pjesnikinja Božica Jelušić. Ona 

će nas upoznati s poviješću Dvora, ali i sa svojim stvaralaštvom.  

Nakon ugodnoga druženja s gospođom Jelušić upućujemo se u novootvoreni 

Posjetiteljski centar Đurđevački pijesci. Ljubazni domaćini pripovijedat će nam 

o Podravskoj Sahari, svratit ćemo i u Interpretacijski centar Picokijade i  saznati 

kako su se hrabri branitelji Đurđevca obranili od turske opsade.     



 
 

Nezaobilazna atrakcija su i deve koje su se lijepo udomaćile u Đurđevcu i koje 

ćemo također vidjeti. Po obilasku Starog grada slijedi mali odmor i uživanje u 

ručku u restoranu Stari grad. 

Nakon odmora, upućujemo se prema Goli, odnosno Galeriji Ivan Večenaj 

Tišljarov. Uživat ćemo u razgledu najpoznatijih djela ovoga velikana hrvatske 

naive, nastalih tijekom 60 godina njegovoga stvaralaštva. 

Sljedeća postaja na našem putu je Đelekovec, rodno selo Paje Kanižaja, ali i 

hrvatskoga pisca i Pajinoga rođaka Mihovila Pavleka Miškine. Proći ćemo uz 

Dom kulture koji nosi ime Paje Knižaja i zaustaviti se pred Miškininom bistom 

ispred škole koja nosi njegovo ime. Pozdravit će nas ravnateljica škole, a učenici 

će recitirati pjesme Mihovila Pavleka Miškine. 

U nastavku našega putovanja Podravinom proći ćemo i kroz Kuzminec, rodno 

mjesto Božidara Prosenjaka, hrvatskoga pisca i urednika niza časopisa u izdanju 

Matice hrvatske i Društva hrvatskih književnika. Pitoma Podravina ovdje se 

možda i najljepše doživljava… 

Posljednje mjesto koje ćemo posjetiti je Ludbreg, Centar Svijeta, kako ga vole 

zvati njegovi stanovnici. Za nas je zanimljiv kao mjesto rođenja, ali i stvaranja 

Mladena Kerstnera, hrvatskoga pisca i pripovjedača koji je, među ostalim,  

napisao Mejaše i Gruntovčane, po kojima su kasnije snimljene i antologijske 

dramske serije. 

Nakon razgleda Ludbrega slijedi kasni ručak/rana večera u lokalnom restoranu. 

Bit će poslužena tipična jela Podravine s primjesom modernizma koji svoj pečat 

ostavlja i u kulinarstvu ovoga prelijepog dijela Lijepe Naše. 

 

18:30 sati Po završetku ručka odlazimo do parkirališta Supernove u Koprivnici, 

nakon čega se rastajemo. Predviđeni dolazak u Zagreb  je oko 20:00 sati.  

 
Organizator pokriva sve troškove navedene u programu:  

▪ večeru u izletištu Jastrebov vrh; 
▪ noćenje s doručkom u Hotelu Golf, Donji Vidovec; 
▪ prijevoz autobusom turističke klase po trasi razgleda drugoga dana; 

ulaznice i stručno vodstvo u Kući Petra Preradovića; 
▪ ulaznice i stručno vodstvo u Posjetiteljskom i Interpretacijskom centru u 

Đurđevcu; 
▪ ručak u restoranu Stari grad, u Đurđevcu; 
▪ ulaznice i stručno vodstvo u Galeriji Ivana Večenaja; 
▪ kasni ručak/ranu večeru u restoranu Arabela, u Ludbregu; 
▪ stručnoga pratitelja na cijelom putovanju;  
▪ osiguranje od posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju;  
▪ organizirani prijevoz autobusom  na relaciji Zagreb – Koprivnica – Zagreb. 


