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Pot do nas je relativno enostavno tako za tiste, kateri prihajate iz notrajnosti naše Slovenije kot
za cenjene stranke iz bližnje Avstrije in Madžarske.
Na sliki vidimo Zemljevid Prekmurja in tudi 2 poti kako pridete do naše gostilne. Slika se
nam poveča če kliknemo na njo. Če pogledamo prvo pot (na sliki obarvana z rdečo barvo) nas
pot vozi skozi naslednje vasi:
Murska Sobota
Černelavci
Gederovci
Cankova
Pertoča
Rogašovci
Serdica
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Sotina

Na koncu vasi Sotina zagledamo kažipot, ki nam nakaže, da moramo zaviti desno proti vasi
Kuzma. Obenem zagledamo tudi kažipot za našo gostilno. Kako kažipot zgleda lahko vidimo na
spodnji sliki.
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Po kakšnem kilometru vožnje zagledamo na levi strani novo večnamensko zgradbo z
zdrastvenim domom.Pot nadaljujemo mimo cerkve sv. Kozme in Damijana nato zavijemo desno
proti vasi in v prvem križišču že vidite našo gostilno. Pričakujemo vas z našo zelo pestro
ponudbo.

Seveda lahko izberete tudi kakšno izmed drugih poti. Mi vam ponujamo pot na zemljevidu
obarvano z rumeno barvo.
Pot nas odpelje iz Murske Sobote v smeri Martjanec,
kjer pri znanem motelu Čarda zavijemo levo in nas pot naravnost pelje nekaj kilometrov do kraja
Vaneče. Iz Vaneče pot nadaljujemo naravnost proti vasi Moščanci in naprej proti Mačkovcem.
Na koncu Mačkovec zavijemo levo proti Vindoncem. Pot nadaljujemo prav tako naravnost in
čez kakšen kilometer ali dva prispemo do Vidonec. Za Vidonci nas pot pelje proti vasi Dolič. v
Doliču zgoraj zavijemo levo in naravnost skozi vas pripeljemo do Kuzme kjer v križišču na levi
strani zagledamo našo iskano lokacijo in že vas prikačujemo z našo zelo pestro ponudbo.
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