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NEKONEČNÉ CESTY
K ZÁKLADŮM PROŽITKU
Člověk si může sice svobodně vybrat, ovšem příroda nám
pořád dokazuje, že neuznává pevně stanovené hranice. Její
krásy a neustálý koloběh jsou totiž nekonečné, což platí i pro
pozůstatky dlouhé a částečně společné historie.
Očividným důkazem tohoto tvrzení je rakouské Štýrsko
a severovýchodní Slovinsko. Bez ohledu na to, zda-li se
vydáte na cestu pěšky nebo poznáváte okolí na kole,
uvidíte, zažijete, ucítíte, ale především si vychutnáte
neuvěřitelnou krajinu na každém kroku: Vítejte v říši
vína, jablek, dýní a dalších kulinářských specialit!
Dovolte přírodě, aby vás zavedla do svého království,
na vysoko položené body pohoří Dachstein, do hlubokých soutěsek, k blankytným jezerům nebo do sadů se
šťavnatými jablky na východě, na horské planiny a louky
či do romantických vinohradů.

Města Graz a Maribor vás navzdory vzájemné vzdálenosti také překvapí společnými rysy: oběma protéká
řeka, mají bohatou historii, kulturu a mnohé znamenitosti.
Rakouské Štýrsko a severovýchodní Slovinsko mají mnoho podob, neboť spojují adrenalinové zážitky, půvab a
lehkost bytí. V každém ročním období přijímají rodiny
s dětmi s otevřenou náručí.

Nejhezčí trasy a mnoho cenných rad, jak strávit dovolenou, naleznete na internetové stránce

www.hiking-biking.com/cz

Více informací o nejhezčích pěších a cyklistických stezkách
a túrách na horských kolech na území rakouského Štýrska a
severovýchodního Slovinska naleznete na

www.hiking-biking.com/cz

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

GRAZ a jeho OKOLÍ
Graz neboli Štýrský Hradec je jedinečné město s mnoha podobami: světové
dědictví UNESCO neboli město nápadných červených střeh se znamenitým
věžními hodinami. V rakouském hlavním městě užitku se prolíná futurismus a historie, horské bohatství, které reprezentuje mocný Schöckl, a cyklistické zážitky, o
které se postará cyklostezka podél řeky Mury.

• 1, Stezka přes Schöckl
Horský masiv před městskými branami nabízí hned několik
možností: 12,3 km dlouhá pěší turistická stezka, která
spojuje kraje St. Radegund a Semriach, je pouze jednou
z mnoha. Pokud je túra příliš náročná, můžete si ji zkrátit
odpočinkem na lanovce.

• 3, bikeCULTure Region Graz
Od světového poháru v horské cyklistice roku 2009 (UCI
Mountainbike Marathon-WM) dále nabízí Graz a jeho okolí
ideální pěší turistické a cyklistické stezky k horskému masivu
Schöckl, příjemná odpočinková místa (CULTure Points) a
mnohem více.

• 2, Prohlídky města na kole v doprovodu
turistického průvodce
Sedněte na kolo a objevte největší pozoruhodnosti rakouského hlavního města užitku: překrásné vily, dvory, kulturní
galerii s přezdívkou „Friendly Alien“ a hrad Eggenberg.

Více informací:
Graz Tourismus & Region Graz
8010 Graz, Austria, T +43 / 316 / 8075-0
info@graztourismus.at, www.graztourismus.at
info@regiongraz.at, www.regiongraz.at

Graz - rakouské hlavní město požitků

Tento lichotivý titul si bylo třeba zasloužit. Přesvědčte se sami v letních měsících v městském centru, třeba v rámci události „Dlouhý
stůl užitku“ (Lange Tafel des Genusses) o tom, že Graz nosí své čestné označení právem. www.genusshauptstadt.at

murskÁ
cyklostezka
Cyklistická stezka podél řeky Mury
je společně se slovinskou částí trasy
dlouhá 425km a mezi odborníky je
považována za jednu z nejhezčích
říčních stezek v alpském světě.
4

Jízda na kole je příjemná vzhledem k mírnému sklonu a
zároveň představuje výjimečný zážitek, protože vás zavede na
mnohá oddechová místa s kulinářskými dobrotami. Začátek
stezky se nachází v národním parku Hohe Tauern, poté se
táhne podél Mury do země vinné révy a teplých pramenů. Na
severu můžete obdivovat především hory a horské chaty, na
jihu pole osázené dýněmi, bažinaté oblasti a vinohrady. Mezi
tím vším se rozprostírá Graz, rakouské hlavní město užitku, se
svou specifickou atmosférou, která dokonale dotváří dojmy z
místní přírody.
Více informací: Steiermark Tourismus
8042 Graz, Austria, T +43 / 316 / 4003-0
info@steiermark.com, www.murradweg.com,
www.steiermark.com/cs

MARIBOR – POHORJE

Oblast Mariborského Pohorja je zahalena do překrásné přírody pohorského
horského masivu a obklopena malebnými vinohrady. Město u řeky Drávy
nabízí jedinečné možnosti pro sportovní vyžití. Nadchne vás dlouhou tradicí
výroby vína, nejstarší ušlechtilou vinnou révou na světě, překvapivou historií
a slavnou kulturou.

• 5, Pohorská cyklistická transverzála
Vydejte se na 75 km dlouhou transverzálu přes Pohorje se
startovním bodem u kostela sv. Bolfenka, která vás zavede
na vrchol a do úpatí Kremžarova vrhu v regionu Koroška.
• 6, Pěší túra do slovinských Korutan
Pěší turistická trasa je dlouhá 54 km a jde v podstatě o
část slovinské horské stezky přes nejstarší a nejrůznorodější
slovinskou transverzálu.
• 7, Cyklistická stezka »Stará réva«
Vydejte se na 37 km dlouhou trasu do samého srdce
vinohradů, vyzkoušejte lahodnou nabídku a vybarvěte svůj
den pestrými odstíny!

Více informací:
TIC Maribor
2000 Maribor, Slovenia
T +386 / 2 / 2346611
tic@maribor.si, www.maribor-pohorje.si

Bike Park Pohorje
Specializovaný Bike Park Pohorje je určen především pro
cyklisty, kteří si libují v adrenalinových zážitcích. Na výběr
máte pět různých tratí (Flow Trail, Speed King, Freeride
Sector, WC DHI Trail, 4X Track) a své schopnosti si můžete
ověřit na 12 km dlouhé MTB-trati!
www.bikegreen.si

DRÁVSKÁ
cyklostezka

Drávská cyklostezka s mezinárodním
označením R1 patří díky svým přírodním
krásám a kulturní pestrosti k nejhezčím
evropským cyklistickým tratím. 8
Začátek stezky se nachází v Itálii, poté vede přes region
Koroška a táhne se po Slovinsku od Dravogradu, Mariboru a Ptuje až do slovinsko-chorvatské hranice u Ormože.
Kvůli terénům s různými jízdními podmínkami a některým
obtížnějším výstupům je cyklostezka na slovinské straně
určena především pro sportovce se špičkovým vybavením.
Pravé dobrodružství nabízí plavba vorem po řece Drávě.
Můžete ji vyzkoušet na třech různých místech podél řeky, ze
kterých vás zkušení voraři bezpečně přepraví a provedou po
Drávě.
Více informací: TIC Dravograd: T +386 / 2 / 8710285
info.dravograd@kanet.si, www.koroska.si
TIC Maribor: T +386 / 2 / 2346611
tic@maribor.si, www.maribor-pohorje.si
TIC Ptuj: T +386 / 2 / 7796011
info@ptuj.info, www.ptuj.info

Autem: mnoho cest vede do rakouského Štýrska a severovýchodního Slovinska: www.map24.com
Doporučujeme vám cestování vlakem, bez stresu a
nepříjemných dopravních kolon: www.oebb.at a
www.slo-zeleznice.si
Letadlem: na mezinárodním letišti Graz Kalsdorf přistávají
mnohé letecké společnosti www.flughafen-graz.at

POČASÍ
Informace o počasí můžete objevit na internetu na
www.wetter.info (počasí v Evropě) nebo www.zang.ac.at
(počasí v Rakousku).

PRŮVODCI & MAPY
V knihkupectví a v dobře vybavených obchodech je možné
koupit nejrůznější mapy a průvodce nakladatelství Kompass
či nakladatelství Rother, zaměřené na horské oblasti. Můžete
je rovněž objednat přes internet www.kompass.at nebo
www.rother.de

IMPRESSUM: Vydavatel: ETZ Projekt „Hiking & Biking“. Vedoucí projektu:
Mag. Günther Steininger. Coverfoto: Steiermark Tourismus/Lamm,
Obrázek na 1. straně: Steiermark Tourismus (ikarus.cc, Himsl, Harry Schiffer,
photo-austria.at, Reinhard Lamm, Schiffer-Symbol), Jeruzalem, Maribor-Pohorje, RRA Koroška/Tomo Jeseničnik. Grafický design: www.infect.cc, Text: Susi
Hauenstein, Tisk: Klampfer Universitätsdruckerei, Aktualizováno 23. února 2011

Dachstein,
Ennstal &
Ausseerland

Gesäuse &
Hochsteiermark

Tento region je jako stvořený pro
příznivce nefalšované romantické přírody:
všemocné vrcholy, čistá jezera, nádherné
vodopády, na tisíce kilometrů turistických
stezek, cyklistických tratí a horolezeckých
výstupů. Po celý rok vás čeká bohatá
kultura a hlavně dokonalý zážitek!

Enns
CYKLOSTEZKA 12

• 9, „Divoké vody“: od kraje Untertal
k jezeru Riesachsee
Pouhých sedm kilometrů „tundrou“ provází 1. národní
zeměpisná pěší turistická stezka do 70 m vysokého vodopádu Riesachwasserfall. Dále stoupá přes soutěsku Höll, kolem
hory Gföllner Alm a končí u pohádkově krásného jezera
Riesachsee.
• 10, Ramsau – pěší túra s pěti
odpočinkovými zastávkami
Tato pěší turistická stezka je velice vhodná pro rodiny
s dětmi. Na úpatí horského masivu Dachstein se nachází
pět odpočinkových míst, které své hosty rozmazlují slastnou
domácí kuchyní a pastvou pro oči: horské vrcholy, mléčné
výrobky a mnohem více. Tato kruhová pěší stezka je dlouhá
14 kilometrů a pokud to v polovině cesty vzdáte, doveze
vás do cíle autobus.

• 11, Altausseer See – Kruhová pěší turistická stezka
Mírný vzestup a fantastická příroda. Jezero Altausseer See s
pohořím Loser a Trisselwand vám budou dělat společnost na
sedm kilometrů dlouhé pěší turistické trase, která je rovněž
vhodná pro děti.
Více informací:
Schladming-Dachstein, www.schladming-dachstein.at
8970 Schladming, Austria, T +43 / 3687 / 23310
Ramsau am Dachstein, www.ramsau.com
8972 Ramsau am Dachstein, Austria, +43 / 3687 / 81833
Ausseerland-Salzkammergut, www.ausseerland.at
8990 Bad Aussee, Austria, T +43 / 3622 / 54040-0

HORSKÁ CYKLISTIKA
www.steiermark.com/cs

hrad Riegersburg
www.riegersburg.com

• 14, Pěší turistická trasa po alpských loukách ke
kamzíkům a protěži alpské
Na této 13 km dlouhé trase je maximální zážitek zaručen,
neboť je jednou z mnoha pěších stezek, které odkrývají
oblast horského masivu Hochschwab. Cestou určitě potkáte
nějakého kamzíka a zaručeně si budete libovat v pohledu na
krásná okolní panoramata.

Více informací:
Steiermark Tourismus
8042 Graz, Austria, T +43 / 316 / 4003-0
info@steiermark.com, www.ennsradweg.com,
www.steiermark.com/cs

• 15, Schneealmtour
Představte si, že stojíte na vrcholu zasněžené hory uprostřed
národního parku Mürzer Oberland, a váš pohled sahá při
jasném počasí až do Vídně a do pohoří Dachstein. Tato pěší
túra spojuje rekreativní pochod a domácí kulinářské speciality, které nabízí místní horské chaty.

• 16, Výlet do korun stromů
Na 2,5 km dlouhém pochodu v lesním království můžete pomocí výškových dřevěných konstrukcí, na kterých se prakticky dotýkáte špicí smrků a modřínů, vyšplhat po nebeské
větvi a rozjímat ve výhledu, který bere dech.
• 17, Via Natura
V národním parku Zirbitzkogel-Grebenzen svým způsobem
pochopíme zákonitosti přírody, neboť nás cesta vede k poznání přírodní podstaty. Stezka o délce 130 km je rozdělená
na jedenáct úseků, přičemž každý z nich je jedinečnou
zkušeností.

Více informací:
Alpenregion Nationalpark Gesäuse
8911 Admont, Austria, T +43 / 3613 / 21160-10
info@gesaeuse.at, www.gesaeuse.at
Hochsteiermark
8670 Krieglach, Austria, T +43 / 3855 / 45570-0
tourismus@hochsteiermark.at, www.hochsteiermark.at

BAZILIKA MARIAZELL

Více informací:
Oststeiermark, der Garten Österreichs
8263 Großwilfersdorf, Austria, T +43 / 3385 / 21090
info@oststeiermark.com, www.oststeiermark.com
Steirisches Thermenland
8263 Großwilfersdorf, Austria, T +43 / 3385 / 66040
info@thermenland.at, www.thermenland.at

Během tří dnů přijdete ze salzburgské obce St. Michael do města Bad Radkersburg, mezi nimiž leží kraje Fohnsdorf a Graz, které se
taktéž mohou stát cílem jednodenních výletů. www.tour-de-mur.at

• 36, Příhraniční panoramatická stezka
Příhraniční panoramatická stezka je nejdůležitější trasou na
území jižního rakouského Štýrska a příhraniční oblasti se
Slovinskem. Na svých 64 kilometrech nabízí dechberoucí
záběry, jak již naznačuje její název.

JÍŽNÍ & ZÁPADNÍ
ŠTÝRSKO

Potřebujeme následující ingredience: kouzelnou krajinu,
stádo lipicánů, trochu dýňového oleje; všechno dohromady vylepšíme slastným vínem a pohostinnými lidmi. Pouze
tímto způsobem můžeme vyjádřit pocity při dovolené v
rakouském jižním & západním Štýrsku. Zcela automaticky
se vám vyrojí otázka: „Kdy vyrazíme?“

• 25, Stopa srdce
Zažijte lásku a senzitivitu přírody ve společnosti svého partnera. V romantickém parku lázní Bad Gleichenbarg se nachází
idylický kraj s prostranstvím, přes které vede 7,5 km dlouhá
stezka s odpočinkovými místy, která pohladí duši.

• 28, Cyklostezka podél řeky Raab
Tato 108 km dlouhá cyklistická trasa vás dovede z hor
přes „zahradu Rakouska“, jak nazýváme oblast rakouského Východního Štýrska, do příjemného prostředí teplých
pramenů. Heslem dne ať se stane užívání života a přírody.

• 26, Cesta zážitků na hrad Riegersburg
Vysoko nad údolím vás hrdě pozdraví hrad Riegersburg, kolem
kterého vede 7 nebo 14 km dlouhá cesta, která vás zavede
k lákavým kulinářským dobrotám, jako je například továrna
čokolády Zotter či palírna Gölles.

• 29, Cyklostezka po údolí řeky Feistritz
Seznamte se s rodným krajem básníka Petra Roseggera,
kterou díky lesnímu bohatství pojmenoval „Waldheimat“
neboli »vlast lesů«. 103 kilometrů dlouhá stezka mírně
klesá, proto budete moci bez velké námahy dorazit do
království jablek, vinné révy a teplých pramenů.

• 27, Cyklistika v Bad Radkersburgu a okolí
Radost ze života, která je charakteristická pro jižní krajiny,
se u tohoto zdroje teplých pramenů setkává se současností
a tradicí. Vydejte se po cyklistické stezce napříč pohádkovou
krajinou a navštivte také slovinské sousedy.

Více informací:
Urlaubsregion Murtal
A-8750 Judenburg, Austria
T +43 / 3572 / 44249
urlaub@murtal.at, www.murtal.at

• 35, Bezcestí v obci Soboth
Turistická vesnice Soboth vás vyzývá, abyste se vydali po
bezcestí přes soutěsky a lesy, přičemž budete znát jen
východisko a cíl, vše ostatní bude jedno velké dobrodružství.

• 24, Tramínová stezka Klöch
Kruhovou stezku zahájíte u vinotéky a vydáte se na 12,4 km
dlouhou trať kolem krás vinné krajiny. Cestou nabíráte síly a
vychutnáváte každý kilometr této relaxační trasy.

• 21, Horská túra - Almenlandtour
Sommeralm a Teichalm tvoří největší jednotnou horskou
oblast v Evropě. 17,7 km dlouhá pěší trasa po těchto dvou
masivech je natolik jedinečná, že ji není možné přirovnávat
s ostatními turistickými stezkami. Trasa je optimálně
situovaná, proto téměř neucítíte výškové rozdíly, které
překonáváte.

• 18, Kruhová stezka kolem třech jezer na území Turracher Höhe
Tato skvělá, 7,6 km dlouhá pěší turistická stezka v národním
parku Nockberge představuje jedinečný a nezapomenutelný
zážitek pro rodiny s dětmi, protože vede kolem tří jezer,
které překvapí svými pestrými barvami.

Tour de Mur

Masivní a nádhernou baziliku Mariazell obklopuje kouzlo bohaté minulosti a duchovna, proto je dnes jedním z
nejdůležitěších poutních míst v Evropě. www.mariazell-info.at

• 23, Vinařská stezka smyslů
Vydejte se na 14 km dlouhou stezku po pahorcích sopečného
původu na území rakouského jihovýchodního Štýrska a vychutnejte si pohled na vinohrady, vůni bezu, bohatou nabídku
vinařů a další zážitky, které rozjaří vaše smysly.

Oblast rakouského Východního Štýrska můžeme nazat také „zahradou
Rakouska“. Přináší vám nejen zdraví, ale i rekreaci: pěší turistické a cyklistické stezky vedoucí do nejhezčích končin, ve kterých se můžete nechat hýčkat. V zemi teplých vřídel se nachází mnohé prameny se zdraví
prospěšnými účinky, ale i pravý cyklistický ráj a pozadu nezůstanou
ani milovníci domácích lahůdek, které na ně čekají na farmách podél
vinařských stezek.

• 20, Pochod kolem alpských chat na vrchol
hory Hochwechsel
Z horské chaty Mönichwalder Schwaig se vydejte na kruhovou pěší stezku na vrchol hory Hochwechsel. Na 21,9 kilometrech vás hýčká pohádkovým panoramatem a spoustou
dobrot, které po cestě nabízí horská odpočinková místa.

• 13, Vintgar Palfauer Wasserlochklamm
Na pouhém kilometru se nachází kaňony, kamenné bazény
a pět úžasných vodopádů. Dětem se bude takový poučný
výlet v přírodě určitě líbit. Vodní jeskyně s pramenem potoku Palfauer Wasserloch je největší v rakouském Štýrsku.

Cyklistická stezka podél řeky Enns spojuje oblast Flachau a
Enns podél Dunaje a zároveň míjí Schladming, který bude v
roce 2013 dějištěm světového poháru v alpském lyžování,
národní park Gesäuse a Vápencové Alpy. Na 262 kilometrech
se rozprostírají úctyhodná pohoří, bublající potoky, romantické vesničky a historická města, která odrážejí kulturu a
nabízí kulinářské speciality. Každému cyklistovi se tají dech při
pohledu na jedinečné panorama a hučící potok v národním
parku Gesäuse, který si musí obtížně vydobýt svou cestu přes
úžinu. V mezičase jsou k dispozici i kratší výstupy, po kterých
si oprávněně zasloužíte pohled na velkolepý horský masiv.

Pohoří Tauerngipfel, Zirbitzkogel, Seetaler
Alpen a Gurktaler Alpen jsou atraktivní po
celý rok, a proto vám kdykoliv mohou zaručit
pěší turistické zážitky mezi 800 a 2.700 metry
podle každého vkusu.

• 22, Cesta zemí hrušek - Hirschbirnwanderweg
Speciální odrůdu hrušky, nazývanou “Hirschbirne”, můžeme
spatřit v národním parku Pöllauer Tal. 11,5 km dlouhá pěší
stezka, která je nezapomenutelným dobrodružstvím i pro děti,
vás bude hýčkat širokými cestami a nádhernými smíšenými
lesy. Prohlédněte si i snový poutní kostel Pöllauberg.

VÝCHODNÍ ŠTÝRSKO
& Štajerska dežela term

• 19, Alpannonia
Alpannonia je název sítě 120 km dlouhých turistických
stezek na nejzazším východním cípu Alp, která je doslova
propletená dechberoucími vyhlídkovými body, pestrou krajinou a zvláštními kouzly přírody.

Prázdninová
oblast Murtal

Nejmladší rakouský národní park Gesäuse se může
bez pochyb pochlubit soutěskami, potoky, pěšími
turistickými stezkami a horolezcům skýtá pravý ráj.
Uprostřed této podivuhodné krajiny stojí statný
klášter Stift Admont, v sousedství (Hochsteiermark)
se nachází znamenitá bazilika Mariazell s malebnými
horskými panoramaty a horským masivem Hochschwab. Vítejte ve světě užitku a pohodlí!

• 30, Cyklostezka ke zdrojům teplých pramenů
Hrady, zámky, bažiny, vinohrady zalité sluncem, mnohé
teplé prameny a vinné sklípky. Země teplých pramenů
s udržovanou sítí cyklostezek vás očekává a definitivně vás
nadchne.

• 31, Kulinářská stezka přes obec Ligist
Čeká vás obvzlášť atraktivní stezka, která je dle vašich přání
dlouhá 4,4 nebo 11 km a vede vás kolem několika farem,
včelařů, výrobců borůvkovice a vinařů.

• 37, Po stopách dýňového oleje
Království dýňového oleje a vinné sorty Schilcher je plné
znamenitostí, které nejsnáze odkryjete na kole. Vyberte si
trať podle svého vkusu a jedeme!

• 34, Kristall Trail na hoře Koralm
Tento pěší výlet s překrásnými rozhledovými body na hranici
s rakouskými Korutany zvládnete za čtyři dny. Zavede vás
na samý jih rakouského Štýrska, kde nezkrotnou romantiku
vystřídá příjemný požitek.

• 32, Pěší turistická stezka přes soutěsku řeky Sulm
Na 5,5 km dlouhou nenáročnou, ovšem fantastickou stezku
se vydejte ve vesnici Wernersdorf, která je domovem vinné
odrůdy Schilcher. Na výšlap vezměte i děti, protože se jim do
paměti určitě vryje vzpomínka na rybolov na řece Sulm.

VINAŘSKÉ STEZKY

Zavedou vás k nejhezčím
vinařským usedlostem, do vinných
sklípků, k rozhledovým bodům
a nejlepším vínům rakouského
Štýrska.
www.weinland-steiermark.at,
www.steirischerwein.at

• 33, Pěší turistická stezka kolem mlýnů a hradů
Začátek 10,5 km dlouhé kruhové stezky se nachází u
Leutschachu u rakouské jižně-štýrské vinařské stezky. Cesta
vás zavede přes soutěsku Heiligengeistklamm do Slovinska,
vracíte se po příhraniční panoramatické stezce.

• 38, Cyklostezky do vinné země Schilcher
Vydejte se na cestu a vyzkoušejte skleničku tohoto delikátního vína, protože pojedete kolem několika vinných sklípků,
dýňových lánů, vinohradů a lesů.
• 39, Cyklostezka do rodného kraje lipicánů
Poznejte rodný kraj ušlechtilých koňů a pozorujte je při
pastvě. Pokud se trochu zatouláte, můžete se uvolnit na
rekreačním ostrově Piberstein.
• 40, Cyklistická stezka po stopách vína
Kruhová trasa v jižní části přírodního parku Südsteirisches
Weinland, na které poznáte překrásnou krajinu a nejlepší
štýrská vína.
Více informací:
Süd & West Steiermark – Die Genussregion
8530 Deutschlandsberg, Austria
T +43 / 3462 / 43152, office@sws.st, www.sws.st

zážitek na cyklistických stezkách
www.thermenland.at

TO URČITĚ
MUSÍTE VIDĚT

KoroŠka

POMURJE

DOLNÍ PODRÁVÍ

Tuto krajinu nejlépe charakterizují následující slova: “Pomuří vám
otevře oči, abyste spatřili přírodní krásy, zavede vás k dobrým
lidem, chutné stravě, blahodárným přírodním pramenům a přijme
vás s otevřenou náručí.“

V Dolním Podráví se potkávají zelené vinohrady a zlatá žitná
pole v malebném království s nedotčenou přírodou. Domácí
obyvatelstvo pečlivě obdělává jeho půdu, která jim jejich píli
vrací v podobě bohaté sklizně.

• 41, Pochod pro zdraví – Apolonie
Na této trase poznáte typické delikatesy Pomuří a odhalíte
příjemnou slovinskou krajinu.
• 42, Cyklistická stezka mezi prameny
Nepopsatelně krásná cyklistická stezka, kterou musíte
vyzkoušet. Udělejte si čas a vychutnejte si klid přírody na
10,4 km dlouhé trase, která vede k pramenům minerální
vody v Pomuří.
• 43, Badžusi – lendavská cyklistická stezka
Můžeme vám vysvětlit, co znamenají badžusi (vousy v
prekmurském nářečí) a zaklapnout knihu. Je ovšem lepší,
když za ně lehce zataháme, protože to z nich vyloudí smích
a dobrou náladu stejně, jako 53,2 km dlouhá cyklistická
stezka se startem v Lendavě. Navštivte Pomuří a odkryjte
tajemství badžusů.

Více informací:
Amt für Tourismus und Sport Radenci
9252 Radenci, Slovenia
T +386 / 2 / 5651889
info@ztsradenci.si, www.ztsradenci.si

MARATÓN
TŘECH SRDCÍ

Zvolte a přijměte výzvu Maratónu
třech srdcí v délce 5,5 – 106 km,
který se odehrává na území
tří států.
www.hiking-biking.net

• 44, Cyklostezka po Spodním Podráví
Pokud vyrazíte na 44 km nebo 91,5 km dlouhou cyklistickou stezku, budete potřebovat hodně dobré vůle a kondice.
Vaše tvrdá práce bude na konci odměnena přírodou a
kulturními zajímavostmi.
• 45, Ptujská kulturní cesta
Ptuj je nejstarším slovinským městem a pokladnicí se stovkou podob. V okolí Ptuje můžete objevovat bohaté dědictví
místních literárních autorů.
• 46, Pěší turistická stezka přes stráně
Slovenskýh goric
Nevšední zážitek na 103 km dlouhé cestě po stopách
vína v pahornatém ptujském regionu, který vás odmění
odpočinkovými místy s domácími lahůdkami.

• 50, DACHSTEIN
Dachstein je pohoří, které je atraktivní ve všech ročních
obdobích především kvůli svým ledovcovým vrcholkům,
ledovcovým údolím, magickému světu ledu a nezapomenutelnému rozhledu z téměř 3.000 metrů nadmořské výšky.
www.derdachstein.at

Nekonečné lesy, propletené hustou sítí stezek, lákají cyklisty
a pěší turisty do svého náručí. Tratě vás povedou kolem
pohoří, na vrcholky a dokonce do samotné hory. Z nabídky
Slovinských Korutan si každý něco vybere, od rodinných
výletů do extrémních adrenalinových dobrodružství.

Více informací:
TIC Ptuj
2250 Ptuj, Slovenia, T +386 / 2 / 7796011
TIC PTUJSKA GORA
2250 Ptuj, Slovenia, T +386 / 2 / 7940027
info@ptuj.info, www.ptuj.info

9. cyklistický
maraton POLI

Cyklistický maraton POLI u Ptuje
je největší slovinskou událostí,
na které se každoročně sejdou
amatérští cyklisté.
www.polimaraton.si

• 47, Korutanská horská stezka
Na této 230 kilometrů dlouhé trati musíte obejít 31 kontrolních bodů ve třech korutanských údolích mezi Karavankami, Pohorjem, Kozjakem a Saviňskými Alpami.
• 48, Mountainbikepark – stopy divočiny
Vítejte v prvním slovinském parku pro horskou cyklistiku
s 350 kilometry označených tratí všech druhů a stupňů
obtížnosti mezi kopci a poli.
• 49, Klub 24 – Korutanská horská výzva
Vyšplhejte na pět nejvyšších korutanských vrcholů a pokud
se vám povede zvítězit nad 80 kilometry dřív než ve 24
hodinách, stanete se členem prestižního Klubu 24.

• 51, KLÁŠTER ADMONT
Klášter Admont je pozdně barokní umělecké dílo a nachází
se uprostřed nádherného národního parku Gesäuse.
V klášteře je zachovaná nejstarší klášterní knihovna na
světě. www.stiftadmont.at

Více informací:
RRA Koroška
2370 Dravograd, Slowenien
info@koroska.si, www.koroska.si

Cyklostezka pod
horou Peca

Pojedete přes opuštěné a tajemné
štoly v bývalých dolech a bude si
moci prohlédnout podzemí hory
Peca. „Na kole do štol“.
www.mtbpark.com

• 52, SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO: GRAZ
Roku 1999 bylo město Graz díky svým znamenitostem
prohlášeno za město světového kulturního dědictví a roku
2010 ho doplnil i hrad Eggenberg, což nás nepřekvapuje,
jelikož vypráví o velkolepém vývoji města a městského
jádra. www.graztourismus.at
• 53, HŘEBČÍN PIBER
V rakouském západním Štýrsku se již čtyřista let rozvíjí
tradice chovu a drezury ušlechtilého plemena lipicánů.
Návštěva hřebčína je pro každého nezapomenutelným
zážitkem. www.piber.com
• 54, EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY 2012
Města Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec a Murska Sobota
převezmou v roce 2012 titul Evropská města kultury 2012.
Jste vřele zváni na celou řadu zajímavých kulturních
událostí! www.maribor2012.info

