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VÉGTELEN UTAK
AZ ÉLVEZET FORRÁSÁIG
Az ember szabadon választhat, habár a természet újra és újra
bebizonyítja nekünk, hogy nem tűri a korlátokat. Szépsége és
folytonos burjánzása ugyanis határtalan, ami a sok évszázados
közös történelem fennmaradt emlékeire is érvényes.
Ezt az állítást nyilvánvalóan bizonyítja Stájerország és
észak-nyugat Szlovénia példája. Függetlenül attól, hogy
gyalogosan vagy kerékpárral vágunk-e neki a vidéknek,
lépten-nyomon csodálatos dolgokat látunk, érzünk,
tapasztalunk, és legfőképp ízlelünk: borokat, almát,
sütőtököt és egyéb gasztronómiai finomságokat.
Tartson velünk a természet birodalmába, a Dachstein
hegység hatalmas hegyeire, a mély szurdokokba, a
kristálytiszta vizű tavakhoz vagy a keleti vidék lédús
almákat érlelő gyümölcsöseibe, a hófödte csúcsokra és
hegyi legelőkre, romantikus szőlőskertekbe.

Egymástól való távolságuk ellenére Graz és Maribor között meglepően sok a hasonlóság: mindkettő folyóparti
város, amely gazdag történelemmel, kultúrával és
számos nevezetességgel büszkélkedhet.
Az ausztriai Stájerország és észak-nyugat Szlovénia
nagyon változatos vidék, hiszen egyesítik magukban
a bizsergető kalandokat, az idillt és az élet élvezetét.
Ráadásul minden évszakban tárt karokkal várják a gyermekes családokat.

Honlapunkon tájékozódhat a legszebb túraútvonalakról és sok nyaralási tippet kaphat

www.hiking-biking.com/hu

A legszebb túraútvonalakról, kerékpárutakról valamint a
stájerországi és északkelet-szlovéniai hegyikerékpáros túrákról
még több információt olvashat a következő honlapon

www.hiking-biking.com/hu

HOGYAN JUTHAT EL HOZZÁNK?

Graz és környéke
Graz rendkívüli, sokarcú város: elnyerte az UNESCO világörökség címét, híres jellegzetes óratornyáról és telis-tele van vidám piroscserepes háztetővel. Ausztriában
az „élvezetek fővárosá”-nak hívják, ahol a futurizmus ötvöződik a történelemmel,
körülötte olyan pompás hegyek emelkednek, mint a hatalmas Schöckl és olyan
kerékpáros élmények várják a vendégeket, mint a Mura-menti kerékpárút.

• 1, Út a Schöckl-hegyen át
A városkapu előtt elterülő hegység számos változatos
lehetőséget kínál a túrázásra: a St. Radegundot Semriachhal
összekötő 12,3 km hosszú út csak az egyik közülük. Ha az
útvonalat túl hosszúnak találjuk, akkor lerövidíthetjük és
felülhetünk a síliftre.

• 3, bikeCULTure Region Graz
A 2009-es hegyikerékpár világbajnokság óta (UCI Mountainbike Marathon-WM) Graz és környéke számos új látnivalót
kínál és megszaporodtak a Schöckl-hegyre vezető kitűnő
túraútvonalak és kerékpárutak is, melyek mentén kellemes
kerékpáros pihenőhelyek (CULTure Points) találhatók.

• 2, Kerékpáros városnézés idegenvezetővel
Üljön biciklire és fedezze föl az élvezetek fővárosának legszebb nevezetességeit: a pazar villákat, palotákat, a „Friendly
Alien“-nek becézett kulturális galériát és az Eggenbergkastélyt.

Még több információ:
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, Ausztria ínyenc fővárosa

Ezt a hízelgő elnevezést ki kellett érdemelni. Győződjék meg nyaranta a város központjában, az „Élvezetek hosszú asztala“ (Lange
Tafel des Genusses) nevű rendezvényen arról, hogy Graz jogosan büszkélkedik ezzel a kitüntető névvel.
www.genusshauptstadt.at

Murai kerékpárút
A Mura-menti kerékpárút, a Szlovéniában lévő folytatásával együtt összesen 425 km hosszú, és a beavatottak az egyik leggyönyörűbb alpesi folyó menti
kerékpárútnak tartják. 4

Az út enyhe lejtésének köszönhetően kényelmesen lehet
rajta kerékpározni, és ugyanilyen kivételes élmény az is, hogy
az út mentén számos, különleges kulináris élvezetet nyújtó
pihenőhely található. A kerékpárút a Hohe Tauern Nemzeti Parkból indul, aztán a Mura-mentén elvezet egészen a
szőlőskertek és hőforrások birodalmáig. Északon elsősorban
a hegyeket és hegyi pásztorkunyhókat csodálhatjuk meg,
délen pedig a színes tökmezőket, mocsaras vidékeket és
szőlőskerteket. Középen helyezkedik el Graz, az élvezetek
fővárosa, amely vonzó hangulatával kitűnően kiegészíti a
környező természetben szerzett benyomásokat.
Még több információ: Steiermark Tourismus
8042 Graz, Austria, T +43 / 316 / 4003-0
info@steiermark.com, www.murradweg.com,
www.steiermark.com/hu

MARIBOR – POHORJE

A Maribor környéki Pohorje hegység területén festői szőlők váltakoznak csodás hegyvidéki tájakkal. A Dráva-menti város ezen kívül egyedülálló sportolási lehetőségeket is kínál. A látogatókat lelkesedéssel tölti el a szőlőművelés
ősi hagyománya és a világ itt élő legöregebb szőlőtőkéje, gazdag történelme
és kulturális értékei.

• 5, A pohorjei transzverzális kerékpárút
Járja be a 75 km hosszú transzverzális kerékpárutat a
Pohorje hegységben, a sv. Bolfenka templomtól kiindulva.
Az út fölkapaszkodik a csúcsra, aztán elvezet egészen a délkarintiai Kremžarjev csúcs tövéig.
• 6, Gyalogtúra útvonal Karintiáig
A gyalogtúra útvonal 54 km hosszú és tulajdonképpen annak a szlovén hegyi útnak egy szakasza, amely a legrégebbi
és legváltozatosabb szlovén transzverzális utat keresztezi.
• 7, A »Vén szőlőtőke« kerékpárút
Vágjon neki a 37 km hosszú útnak a szőlőskertek birodalmába, kóstolja meg a gazdag kínálatot és merítkezzen
meg a színes élményekkel!

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

Bike Park Pohorje
A Specialized Bike Park Pohorje kizárólag azon kerékpárosok
számára készült, akik rendkívül izgalmas élményekre vágynak. Itt öt különböző típusú pálya közül választhatnak (Flow
Trail, Speed King, Freeride Sector, WC DHI Trail, 4X Track) és
kipróbálhatják a 12 km hosszú MTB-pályát is!
www.bikegreen.si

DRAVA
kerékpárút

Az R1 nemzetközi jelzésű Dráva-menti
kerékpárút természeti szépségei és
kulturális gazdagsága miatt a legszebb
európai kerékpárutak közé tartozik. 8

Az út Olaszországból indul, áthalad Karintián, aztán Szlovéniában kanyarog: Dravogradon, Mariboron és Ptujon keresztül egészen az Ormož közelében lévő szlovén-horvát határig.
A különböző terepviszonyok és megerőltető emelkedők miatt
a szlovén oldalon elsősorban a csúcsminőségű felszereléssel
rendelkező sportolóknak ajánlható. Igazi kaland a Dráván
való tutajozás is. A folyó mentén három tutajkikötő található,
ahonnan biztonságban lecsoroghatnak tutajjal a Dráván.
Még több információ:
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

Autóval: számtalan út vezet az ausztriai Stájerországba és
Északkelet-Szlovéniába: www.map24.com
Ajánljuk, hogy jöjjön vonattal, ami megkíméli a stressztől és
az idegőrlő dugóktól: www.oebb.at és
www.slo-zeleznice.si Repülővel: a Graz Kalsdorf repülőtér
számos repülőjáratot fogad www.flughafen-graz.at

IDŐJÁRÁS

Az interneten tájékozódhat az időjárásról: www.wetter.info
(európai időjárás), www.zang.ac.at (ausztriai időjárás).
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Gesäuse &
Hochsteiermark

Dachstein,
Ennstal &
Ausseerland

ENNS
kerékpárút

Ez a régió az érintetlen és romantikus
természet szerelmeseinek a kedvence:
óriási hegycsúcsok, kristálytiszta tavak,
csodás vízesések, több ezer kilométernyi
túraösvény, kerékpárút és hegymászó
ösvény. Egész évben várja Önt a gazdag
kulturális élet és a tökéletes élmények!

• 9, „Vadvíz“: az Untertaltól a Riesachsee tóig
Csupán hét kilométer hosszú a „tundrán“ keresztül vezető
1. számú nemzeti túraútvonal, melynek végcélja a 70 m
magas Riesachwasserfall vízesés. A Höll szoroson keresztül
vezet fölfelé, elhalad a Gföllner Alm hegy lábánál, s végcélja
a meseszép Riesachsee tó.
• Ramsau - gyalogtúra öt pihenőhellyel
Ez a gyalogtúra útvonal nagyon alkalmas gyerekes családok
számára. A Dachstein hegység lábánál öt pihenőhely várja
a túrázókat, ahol ízletes hazai ételekkel, tejtermékekkel és
más finomságokkal kényeztetik a vendégeket, akik falatozás közben a környező, mesébe illő táj s a pompázatos
hegycsúcsok látványában gyönyörködhetnek. Ez a gyalogos
körtúra 14 km hosszú. Ha félúton elfáradnának, autóbusszal
eljuthatnak a célig.

Az Enns folyó mentén húzódó kerékpárút
Flachau városkát köti össze a Dunához közel
fekvő Ennssel, és ennek során keresztülhalad
Schladmingen, ahol 2013-ban alpesi sí világbajnokságot rendeznek, a Gesäuse Nemzeti
Parkon és a Mészkő-Alpokon. 12
• 11, Altausseer See – Gyalogos körtúra útvonal
Az enyhén emelkedő út és a környező természet álomszép.
Az Altausseer See tó, a Loser és a Trisselwand csúcs végigkíséri az utast a 7 km hosszú gyalogúton, melyet gyermekek is
könnyűszerrel meg tudnak tenni.
Még több információ:
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

HEGYI KERÉKPÁROZÁS

A 262 kilométeres út során egymást váltják a hatalmas
erdőségek és csörgedező patakok, romantikus falucskák és
történelmi városok, melyek színvonalas kulturális élményeket és kulináris élvezeteket kínálnak. A biciklistáknak eláll a
lélegzete a páratlan panoráma és a Gesäuse Nemzeti Parkon
keresztülfolyó csobogó patak láttán, amely csak nagy nehézség árán tud utat törni magának a szurdokon keresztül. Útközben rövidebb emelkedőket kell megmászni, melyek tetejéről
pompás kilátás nyílik a fenséges hegyláncra.
Még több információ:
Steiermark Tourismus
8042 Graz, Austria, T +43 / 316 / 4003-0
info@steiermark.com, www.ennsradweg.com,
www.steiermark.com/hu

• 19, Alpannonia
Alpannonia egy 120 km hosszú túraútvonal-hálózat az
Alpok keleti csücskében, ahol pazar látványt nyújtó kilátópontok, különleges természeti látványosságok és változatos
tájak várják a túrázókat.
• 20, Gyalogtúra alpesi menedékházak mellett a
Hochwechsel hegy csúcsára
A Mönichwalder Schwaig menedékháztól indulunk el
erre a gyalogos körtúrára, a Hochwechsel hegy csúcsára.
A 21,9 km hosszú útvonal mentén álomszép kilátás, a
pihenőhelyeken pedig a finomságok gazdag tárháza
várja a túrázókat.

Riegersburg vára
www.riegersburg.com

• 15, Schneealmtour
Képzelje el, hogy egy hófödte hegy tetején áll a Mürzer
Oberland Nemzeti Parkban, ahonnan tiszta időben egészen
Bécsig és a Dachstein hegységig ellátni. A frissítő túra során
betérhetünk egy-egy hegyi menedékházba, ahol házias
finomságokkal várják a vendégeket.

• 16, Gyalogút a fák koronája felett
A 2,5 km hosszú erdei séta közben - miután fölkapaszkodtunk az égbenyúló lajtorján és végighaladtunk a magasba
épített faalkotmányon, melyen szinte megérinthetjük a
legmagasabb ezüst- és vörösfenyők csúcsát - páratlan kilátásban gyönyörködhetünk.

• 14, Hegyi gyalogút a zergék és a havasi
gyopár birodalmába
Az élvezetes felüdülést nyújtó, 13 km hosszú túra csak
egyike annak a számos útvonalnak, melyek a Hochschwab
hegységben várják a kirándulókat. Útközben biztosan
találkoznak néhány zergével és élvezhetik a környező óriás
hegycsúcsok csodás panorámáját.

Még több információ:
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

• 17, Via Natura
A Zirbitzkogel-Grebenzen Természeti Parkban megtanulhatjuk a „természet jeleinek olvasását“, ami elvezet bennünket
valódi lényegének felismeréséig. A 130 km hosszú útnak
tizenegy szakasza van, melyek közül valamennyi önmagában is egyedülálló élmény.

Még több információ:
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

élmény dús kerékpárutak

• 35, Vadregényes utakon Soboth környékén
Soboth falucska, a gyalogtúra kiindulópontja arra csábítja
az utazókat, hogy vágjanak neki e vadregényes, úttalan
utakon a szurdokoknak és erdőknek, miközben csak a kiindulópont és a cél ismert, minden más csupa kaland.

DÉL- ÉS NYUGATSTÁJERORSZÁG

• 36, Határ menti panorámaút
A határ menti panorámaút az osztrák-szlovén határsávban
a dél-stájerországi gyalogtúra útvonalak legfontosabbika.
E 64 kilométeren számtalan megkapó és elbűvölő látvány
tárul a túrázók szeme elé - ahogy azt a neve is sugallja.

A következő összetevőkre van szükségünk:
egy elbűvölő vidékre, egy lipicai ménesre, némi
tökmagolajra, aztán mindezt megfűszerezzük
egy kitűnő borral és vendégszerető házigazdákkal. Csak így tudjuk kifejezni azt, amit délés nyugat-stájerországi tartózkodásunk során
érzünk. Ilyenkor óhatatlanul felötlik bennünk a
kérdés: „Mikor megyünk vissza oda?“

• 24, Tramini borút Klöch
A bortermelő vidéken megteendő 12,4 km hosszú körútra a
vinotékától indulunk. Útközben élvezzük ennek az élménydús
útvonalnak minden egyes szakaszát.
• 25, A szív nyomában
Élje át a szerelmet és a természet érzékiségét partnere oldalán.
A Bad Gleichenbarg Szanatórium tágas, idillikus parkján keresztül vezető 7,5 km hosszú útvonal mentén számos romantikus pihenőhely található.

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

A Salzburg tartományban lévő St. Michael községből három nap alatt érhetjük el kerékpárral Bad Radkersburgot. Útközben elhaladunk Fohnsdorf és Graz mellett, ahol egynapos kirándulásokat tehetünk. www.tour-de-mur.at

• 23, Az érzékek borútja
Járja végig a vulkáni dombok közt kanyargó 14 kilométeres
borutat Stájerország délkeleti részén, s közben élvezze a
szőlők látványát, a bodza illatát, a borospincék gazdag kínálatát és számos más érzéki élményt.

• 21, Hegyi túra - Almenlandtour
A Teichalm és a Sommeralm Európa legnagyobb
összefüggő, megművelt alpesi területe. A két hegyen
átvezető 17,7 km hosszú túra olyan páratlan élményeket
kínál, melyeket össze sem lehet hasonlítani más túraútvonalakkal. Az út kitűnő vonalvezetése miatt alig érezni a terep
szintkülönbségét.

• 18, Három tavat érintő körút a
Turracher Höhe területéne
Ez a csodálatos, 7,6 km hosszú gyalogút a Nockberge
Nemzeti Parkban egyedülálló, felejthetetlen élményt nyújt a
gyerekes családok részére, hiszen három különböző jellegű
tó mellett vezet el, melyek fantasztikus színeikkel rabul ejtik
a látogatókat.

MURA TÚRA

www.mariazell-info.at

• 22, Utazás az őszi körte hazájába Hirschbirnwanderweg
A “Hirschbirne” (őszi körte) nevű őshonos körtefajtával a Pöllauer Tal Nemzeti Parkban találkozhatunk. A 11,5 km hosszú
túraútvonal széles útjaival, pompás vegyes erdeivel hódítja
meg látogatóit és felejthetetlen élmény a gyerekek számára is.
Tekintse meg a román stílusú Pöllaubergi zarán
doktemplomot is.

Kelet-Stájerországot „Ausztria kertjének“ is nevezik, mivel
a gyógyulás és a rekreáció lehetőségével ajándékozza
meg látogatóit: gyalogutak és kerékpárutak szelik keresztül-kasul e gyönyörű vidéket, ahol átadhatjuk magunkat
a földi paradicsom élvezetének és a kényeztetésnek. A
jótékony hatású termálforrások vidékén igazi paradicsom

A Tauerngipfel, a Zirbitzkogel,
a Seetaler Alpen és a Gurktaler
Alpen hegységek egész évben
vonzó úti célnak számítanak,
ahol a 800 métertől 2.700
méterig terjedő magasságokon
élvezetes, minden túrázó igényének megfelelő gyalogtúrákat
tehetünk.

• 13, Palfauer Wasserlochklamm szurdok
Egyetlen kilométeren belül egymást váltják a kanyonok,
sziklás medencék és öt csodás vízesés. A gyerekek élvezni
fogják ezt a tanúságos kirándulást a természetbe. A vízi barlang, melyben a Palfauer Wasserloch patak forrása található,
a legnagyobb ilyen jellegű barlang Stájerországban.

MARIAZELLI BAZILIKA

www.steiermark.com/hu

KELET-STÁJERORSZÁG
& Stájerországi
termálvidék

MURTÁL

A legfiatalabb osztrák nemzeti park, a Gesäuse
Nemzeti Park a sziklamászók paradicsoma, ahol
vadregényes szorosok, patakok és gyalogutak
várják a látogatókat. E csodálatos terület közepén
áll a hatalmas Stift Admont apátság, a közelben
(Hochsteiermark) pedig a festői hegycsúcsokkal
és a Hochschwab hegységgel övezett hírneves
Mariazelli bazilika. Isten hozta Önöket az élmények és a kényelem világában!

• 28, Kerékpárút a Raab folyó mentén
Ez a 108 km hosszú kerékpárút a hegyektől indulva „Ausztria kertjén“ át - ahogy Kelet-Stájerországot nevezik - elvezet
egészen a gyógyerejű hőforrások vidékéig, ahol jelmondatunk az „élvezd az életet és a természetet!”.

• 26, Az élvezetek útja a Riegersburg várba
Büszkén magasodik a völgy fölé a Riegersburg vár, amely
körül 7 km, illetve 14 km hosszú útvonal vezet el bennünket
a pompás kulináris finomságokhoz, amilyen például a Zotter
Csokoládégyár vagy a Gölles Pálinkafőző Manufaktúra.

Kerékpárút a Feistritz folyó völgyében
Ismerjük meg Peter Rosegger költő szülőföldjét, aki a gazdag erdőségek miatt azt „Waldheimat“-nak, »erdei hon«nak hívta. A 103 km hosszú út kissé lejt, ezért különösebb
erőfeszítés nélkül jutunk el innen az almák, a szőlő és a
hőforrások vidékére.

• 27, Kerékpártúra Bad Radkersburgban és környékén
Az élet élvezete, ami a déli vidékekre jellemző, a hőforrások
vidékén összefonódik a jelennel és a hagyományokkal. Vágjanak neki ennek a kerékpárútnak, járják be a napsütötte vidéket és látogassák meg a szomszédos szlovén tartományt is.

• 30, Kerékpárút a hőforrásokhoz
Várak, kastélyok, mocsaras területek, napsütötte
szőlőskertek és köztük sok-sok hőforrás és borospince. A
termálvizek vidéke várja Önt rendezett kerékpárút-hálózatával, melyben sok örömöt lelhet.

• 31, Gasztronómiai utazás Ligistben
Itt különösen vonzó utazás vár ránk, ami kívánság szerint lehet akár 4,4 km, akár 11 km hosszú, és végigvezet bennünket a parasztgazdaságok, méhészetek, áfonya pálinkafőzdék
és borospincék során.

• 37, A tökmagolaj nyomában
A tökmagolaj és a Schilcher szőlő hazája tele van olyan
nevezetességekkel, melyeket kerékpárról a legkönnyebb
fölfedezni. Válassza ki az ízlésének legmegfelelőbb útvonalat és nyomás!

• 34, Kristall Trail a Koralm hegyen
E négy napos gyalogtúra során csodálatos kilátópontok
sorjáznak egymás után a karintiai osztrák határ mentén. Végpontja Stájerország legdélibb csücske, ahol a szilaj romantikát a kellemes élmények váltják föl.

• 32, Túraútvonal a Sulm folyó szurdokján keresztül
A 5,5 km hosszú, könnyű, mégis csodálatos túraútvonal
Wernersdorfból indul, ami a Schilcher szőlő hazája. Az útra
vigyék magukkal a gyerekeket is, akik biztosan emlékezni
fognak a Sulm folyóban való horgászás élménye.

BORUTAK

A borutak elvezetnek bennünket
a legszebb szőlőbirtokokig és
borospincékig. Elvisznek a leglátványosabb kilátópontokig és a
legnevesebb stájer borokig.
www.weinland-steiermark.at,
www.steirischerwein.at

• 33, Gyalogtúra a malmok és várak között
A 10,5 km hosszú útvonal kiindulási pontja a dél-stájerországi borúton található Leutschach. Az út a Heiligengeistklamm szoroson keresztül vezet Szlovéniáig, visszafelé pedig
a határ menti panorámaúton haladunk végig.

• 38, Kerékpárutak a Schilcher szőlőfajta hazájában
Keljen útra és kóstolja meg ezt a különleges bort, hiszen az
út borospincék, valamint tökmezők, szőlők és erdők övezte
csodás tanyák mellett vezet.
• 39, Kerékpárút a lipicai lovak hazájába
Ismerje meg e büszke állatok hazáját és vegye őket szemügyre a mezőn, legelés közben. Ha letér az útról, akkor kipihenheti magát a közeli Piberstein rekreációs központban.
• 40, Kerékpárút a borutak mentén
Körút a Südsteirisches Weinland Természetvédelmi Park
déli részén, ahol csodás vidéket és pompás stájer borokat
ismerhet meg.
Még több információ:
Süd & West Steiermark – Die Genussregion
8530 Deutschlandsberg, Austria
T +43 / 3462 / 43152, office@sws.st, www.sws.st

www.thermenland.at

EZT LÁTNI KELL

MURA-MENTE
Ezt a vidéket legjobban a következő szavakkal jellemezhetjük:
A Mura-mente kinyitja szemünket a természet szépségeire, elvezet
bennünket a szívélyes emberekhez és ízletes ételeikhez, gyógyhatású természetes forrásaikhoz - tárt karokkal vár bennünket.

• 41, Apolonija Egészségtúra
Ezen az útvonalon fölfedezheti a Mura-mente ízletes finomságait és a barátságos szlovén vidéket.
• 42, Kerékpárút a források vidékén
Leírhatatlanul szép kerékpárút, melyen egyszer végig kell
mennie. Szánjon rá időt és élje át a természet nyugalmát a
10,4 km hosszú úton, amely a Mura-menti ásványvíz-forrásokig vezeti el.
• 43, Badžusi – lendvai kerékpárút
A „badžus”-t (ami a muramenti tájszólásban „bajusz”-t
jelent) meg is fésülhetjük, meg is nyírhatjuk, de még jobb,
ha gyöngéden meghúzogatjuk, ami nevetést és jókedvet vált ki mindenkiben, akárcsak az az 53,2 km hosszú
kerékpáros ösvény, amely Lendvából indul. Látogassa meg a
Mura-mentét és fedezze föl az itteni „bajszok” titkait.

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

HÁROM SZÍV
MARATON

Válassza de vágjon neki a Három
Szív Maratonnak, amelynek útvonala 5,5 – 106 km hosszan kanyarog három országon keresztül.
www.hiking-biking.net

• 50, Dachstein
Dachstein olyan hegység, amely minden évszakban vonzza
a turistákat hófödte csúcsaival, jeges völgyeivel, varázslatos
jégvilágával és a felejthetetlen, közel 3.000 m tengerszint
feletti magasságból eléjük táruló látványával.
www.derdachstein.at

A DRÁVA-MENTE
ALSÓ SZAKASZA

KoroŠka

A Dráva-mente alsó szakaszán a zöld szőlőskertek összefonódnak az arany búzamezőkkel egy olyan festői vidékké,
ahol érintetlen a természet. Az őslakosok szorgalmasan
művelik földjeiket, melyek bőséges terméssel hálálják meg a
szerető gondoskodást.

Végtelen erdőségek, melyeket át meg átsző az ösvények gazdag hálózata, és amely vadregényes útjaira hívogatja a kerékpárosokat és
túrázókat. Az utak körbefonják a dombokat, fölkúsznak a csúcsokra
és behálózzák az egész hegyet. Karintia mindenki számára kínál valamit, a családi kirándulásoktól kezdve a hajmeresztő kalandtúrákig.

• 44, Kerékpárút a Dráva-mente alsó szakaszán
A 44 km vagy 91,5 km hosszú kerékpárút megtételéhez
nagy kitartásra és kiváló erőnlétre van szüksége, miközben a természet és a kulturális nevezetességek minden
erőfeszítéséért kárpótolják.
• 45, A Ptuji kulturális út
Ptuj a legrégibb szlovén város és a kultúra ezerarcú kincsestára. Ptuj környékén megismerkedhetünk a helyi írók
gazdag hagyatékával.
• 46, Túraútvonal a Slovenske gorice
dombságon keresztül
Étvágygerjesztő utazás a 103 km hosszú borúton, Ptuj
dimbes-dombos környékén, ahol pihenőhelyek sokasága
kínálja házi finomságait.

Még több információ:
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. POLI kerékpáros
maraton
A Ptuj környékén rendezett POLI
kerékpáros maraton a legnagyobb
olyan rendezvény Szlovéniában,
ahol amatőr kerékpárosok mérik
össze tudásukat minden évben.
www.polimaraton.si

• 47, Karintiai hegyi túraútvonal
Ezen a 230 km hosszú túrán át kell haladni a Karavankák, a
Pohorje, a Kozjak és a Savinjske-Alpok között elhelyezkedő
három karintiai völgyben lévő 31 ellenőrző ponton.
• 48, Mountainbike park – a vadon nyomai
Isten hozta az első szlovén hegyikerékpáros parkban, ahol
összesen 350 km hosszú, különböző típusú és nehézségi
fokú jelzett pálya található a hegyeken és mezőkön.
• 49, Klub 24 – Karintiai alpinista kihívás
Mássza meg az öt legmagasabb karintiai csúcsot, és ha
sikerül megtennie 80 kilométert kevesebb, mint 24 óra alatt,
akkor a tekintélyes Klub 24 tagja lehet.

• 51, ADMONTI APÁTSÁG
Az Admonti bencés rendi apátság a kései barokk korban
épült műemlék, amely a csodálatos Gesäuse Nemzeti
Parkban található. Az apátságban van a világ legnagyobb
apátsági könyvtára.
www.stiftadmont.at

Még több információ:
RRA Koroška
2370 Dravograd, Slowenien
info@koroska.si, www.koroska.si

Kerékpárút a
Peca hegy alatt

Járja be kerékpárral az elhagyatott, titokzatos bánya tárnáit és
közben fedezze föl a Peca hegy
gyomrát. „Kerékpárral a
bányába“. www.mtbpark.com

• 52, GRAZ ELNYERTE AZ UNESCO
VILÁGÖRÖKSÉG CÍMÉT
1999-ben Graz városa nevezetességeinek hála elnyerte
a kulturális világörökség része címet, melyet 2010-ben
Eggenbergnek is odaítéltek, ami nem meglepő, hiszen ez a
város és az óváros páratlan fejlődéséről tanúskodik.
www.graztourismus.at
• 53, PIBER LOVARDA
Nyugat-Stájerországban 400 éve foglalkoznak a büszke lipicai lovak tenyésztésével és idomításával. A lovardába tett
látogatás mindenki számára életre szóló élmény.
www.piber.com
• 54, EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2012
Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec és Muraszombat 2012
átveszik az Európa Kulturális Fővárosa 2012 címet. Számos
színvonalas kulturális eseménnyel várjuk Önöket!
www.maribor2012.info

