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1 Neskončna soba

2 5D projekcijska dvorana - Panohall

3 Infoaktivni HUB

4 Lončarstvo od znotraj

5 Megapanoramska fotografija

6 Mlinsko kolo

7 Vodna zavesa

8 Termalni stebri

9 Tihi kot

10 Čarobni gozd

11 Polet z balonom

12 VR kolesarjenje

13 TIC

14 Restavracija »Črna kuhinja«

15 Sejna soba

16 Business lounge

17 Pisarne

18 Center mobilnosti

EXPANO.SI



Igra z mlinskim kolesom in značilna 
pomurska glasba v velikih lončenih 
posodah predstavljata steber tega 
dela parka. 

Zelo pomemben vir kulturne dediščine so arheološke 
najdbe, ki so bile izkopane v času gradnje avtoceste, 
torej v neposredni bližini paviljona, obenem pa je 
pomurski prostor skozi celotno svojo zgodovinsko 
genezo krasila verska raznolikost in multikulturnost 
prostora bivanja. V EXPANO parku bomo kulturno 
dediščino predstavili skozi lončarsko tradicijo, tradicijo 
mlinov na Muri, pomursko literaturo ter sakralne 
objekte in dvorce.

Kulturna 
dediščina

Tehnologija: LCD projekcije, interkativni 
pano, 360 stopinjski notranji ogled, izdelava 
vizualizacij in razvoj algoritma

 / MLIN NA MURI

 / LONČARSTVO OD ZNOTRAJ
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Aktivni vidik turizma je pomemben za vse, tako mlajše kot 
starejše popotnike, pare brez otrok ter sodobno usmerjene 
agilne družine, ki iščejo različne športne in popotniške 
izzive. Pomurje je s svojimi ravnicami in griči ter pogosto 
neprometnimi cestami privlačna destinacija tudi za rekreativne 
kolesarje in pohodnike. Tukaj najdemo več kot 60 pohodniških 
in kolesarskih poti, namenjenih domačinom in turistom. 

Aktivni oddih

/ VR KOLESARJENJE

/ BALON NAD POMURJEM

/ INFORMACIJSKI HUB

Virtualni polet z balonom nad Pomurjem bo za 
mnoge predstavljal vrhunec EXPANO doživetja.

Tehnologija: simulacijska plarforma, VR očala
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V čarobnem gozdu, kjer se med debli črne 
jelše vije Mura, se bodo obiskovalci srečali s 
hologrami značilnih pomurskih živali in rastlin. 

Eno najmarkantnejših naravnih elementov regije je 
reka Mura, ki izrazito definira tempo življenja v Pomurju 
in širše. Zato je sprehod po EXPANO parku zasnovan 
kot meandriranje skozi prostor, enako kot meandrira 
že stoletja reka Mura po pomurskih ravnicah. Različni 
režnji parka so predstavljeni vsak v svojih meandrih, v 
svojih »mrtvicah«, v katerih se pojavlja eden od ključnih 
stebrov pomurskega turizma. 

Zakladi narave

Tehnologija: hologramski sistemi, merilniki premikov in 
glasnosti, pletena stena, interaktivne tablice

 / SKRIVNOSTNI GOZD ČRNE JELŠE

 / PANO AKVARIJ

/ ŽIVALSKO-HABITATNA STENA
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Obiskovalcem EXPANO parka bomo ponudili izkušnjo 
neposrednega stika s termalno vodo, ki jo ne bo 
mogel pozabiti nikoli v življenju. Termalna doživljajska 
postaja bo temeljila na nevroznanstveni tehnologiji. 
Bolj kot bo se lahko nadzoroval svojo koncentracijo, 
bolj zanimiva voda bo privrela iz globin.

Tehnologija: nevro tehnologija, izračunavanje 
koncentracije obiskovalcev, vodni print

Termalna doživetja so trenutno najpomembnejši 
steber turistične ponudbe, ki je ključni motiv za obisk 
destinacije, ki jih v regiji ponujamo v petih zdraviliščih. 
Termalna ponudba ustvarja kar 93 % nočitev celotne 
regije in je tako generator razvoja turizma in dodatne 
ponudbe. Pomurje je znano po bogatih vodnih virih, kjer 
najdemo termalno, mineralno in termomineralno vodo. 

Termalno 
doživetje

/ ČRNA VODA – ZDRAVE MISLI

/ 3D VODNI PRINT
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Restavracijski del paviljona bo oblikovan 
v stilu črne kuhinje, značilnemu 
zgodovinskemu prostoru priprave hrane. 

Kulinarična perspektiva turizma ima svoj lastni prostor v restavraciji 
v odprtem delu paviljona. V restavraciji, v kateri bo na tradicijo črne 
kuhinje spominjal črno obarvan gornji del prostora, bodo na voljo 
degustacije značilnih pomurskih jedi, delavnice in demonstracije 
priprave teh jedi ter možnost srečevanja večjih skupin na 
sproščenem druženju. 

Okusi Pomurja

/ KULINARIČNI LABORATORIJ
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Sejna soba, sprejemnica ter pisarne 
v drugem nadstropju paviljona bodo 
namenjeni predstavitvi gospodarstvo in 
poslovnih možnosti Pomurja.

Tehnologija: projekcija, interaktivni relief.

Prostori v EXPANO so namenjeni predstavitvi 
gospodarstva regije, dosežkov, priložnosti in možnosti 
sodelovanja. Potenciali pomurskega gospodarstva 
bodo zbrani in interaktivno prikazani v sejni sobi. 
Bodoči partnerji ali investitorji bodo lahko na enem 
mestu dobili ključne informacije, prvi vtis o regiji in 
naših potencialih ter kakovosti bivanja pri nas.

Poslovni 
center

/ PROJEKCIJSKA DVORANA

/ INTERAKTIVNA SEJNA SOBA

EXPANO.SI



Informacijski pult TIC je umeščen ob prehodu v EXPANO 
park. Gre za standardno turistično informacijsko točko oz. 
center, kjer lahko vsak obiskovalec, turist ali domačin prejme 
vse informacije o Pomurju - aktualno dogajanje, turistične 
točke, turistični ponudniki in podobno. V prostoru se nahaja 
»tržnica« z lokalnimi pridelki in dodaten pult, namenjen 
posebnim promocijam in degustacijam pomurskih vin in jedi.

Služi tudi prodaji vstopnic, spominkov in izdelkov,  
ki se navezujejo na EXPANO park.

Turistični in informacijski center bo v obliki 
sejemske postavitve obiskovalce kratkočasil 
ob vstopu v park, kjer bo moč kupiti 
tradicionalne pomurske izdelke in hrano.

Senje

/ TURISTIČNI INFORMACIJSKI CENTER

/ TRŽNICA POMURKSKIH DOBROT

TIC
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