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Beleef afwisselende vergezichten

ROUTES
VAN
PLEZIER
Wandelen& Fietsen
www.hiking-biking.com/nl

EINDELOZE ROUTES VAN PLEZIER
Hoe veel grenzen wij ook zien, de natuur zal ons altijd laten
zien geen daarvan te respecteren. De schoonheid en de grootheid van de natuur zijn eindeloos, wat ook geldt voor de resten van onze lange, en in vroeger tijden, gedeelde (culturele)
geschiedenis.
Het duidelijke bewijs daarvan wordt geleverd door
Oostenrijks Stiermarken en Noord Oost Slovenië. Of wij
nu de voorkeur geven aan wandelen of fietsen, wij zijn
altijd in de natuur, die ons hier veel geeft om te zien, te
ervaren, te voelen en, hier vooral, te proeven: wijnen,
appels, pompoenen en andere culinaire genoegens.
Laat de natuur u meenemen naar haar koninkrijk, de
hoge bergen van het Dachstein massief, de diepe kloven, de heldere meren, de oostelijke boomgaarden met
hun sappige appels, de graslanden en weiden, of de
romantische wijngaarden.

Ondanks de tussenliggende afstand hebben de steden
Graz en Maribor verrassend veel karakteristieke overeenkomsten: ze liggen beiden aan rivieren, hebben een
rijke geschiedenis, cultuur en veel bezienswaardigheden.
Oostenrijks Stiermarken en Noord Oost Slovenië hebben veel gezichten, omdat zij met adrenaline gevulde
avonturen combineren met gratie en genieten van het
levenBovendien verwelkomen deze regio’s gezinnen
met kinderen met open armen tijdens alle seizoenen
van het jaar.

De mooiste routes en enkele prima adviezen,
over hoe uw vakantie door te brengen, zijn te vinden op de volgende website:

www.hiking-biking.com/nl
Meer informatie over de mooiste wandel en fietsroutes en
mountain bike uitjes in het gebied van Oostenrijks Stiermarken en Noord Oost Slovenië is beschikbaar op:

www.hiking-biking.com/nl

HOE KUNT U ONS VINDEN?

MUR
FIETSROUTE

GRAZ & OMGEVING
Graz is een unieke stad met vele gezichten: als plaats op de lijst van UNESCO
werelderfgoed staat de stad bekend om haar opvallende rode daken en de
klokkentoren. De Oostenrijkse plezierhoofdstad combineert futurisme, geschiedenis en een rijkdom aan bergketens, zoals de imposante Schöckl, met fietsavonturen, als geboden door de fietsroute langs de Mur rivier.

• 1, Wandelroute over de Schöckl
De voor de stad liggende bergketen biedt verschillende
mogelijkheden: een 12,3 km lange route, die de nederzettingen St. Radegund en Semriach met elkaar verbindt, is
maar één daarvan. Als de wandeltocht te lang is kan deze
met een rit in de kabelbaan worden verkort.

• 3, Regionale fietsCULTuur in Graz
Sinds de wereldkampioenschappen Mountain Biking in
2009 (UCI Moutian Bike Marathon Wereldkampioenschappen), bieden Graz en omgeving uitmuntende wandel en
fietsroutes naar de Schöckl bergketen, fietsvriendelijke
rustplaatsen (CULTuur punten) en nog veel meer.

• 2, De stad bezichtigen in het gezelschap
van een toeristengids
Stap op de fiets en verken de mooiste bezienswaardigheden
van de Oostenrijkse plezierhoofdstad: adembenemende
villa’s, tuinen, de culturele galerij, bijgenaamd ,,Friendly
Alien’’ en het kasteel Eggenberg.

Extra informatie:
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, dé Oostenrijkse stad voor levensgenieters
www.genusshauptstadt.at

Samen met de verlenging door
Slowenië is de fietsroute langs de
Mur rivier 425 km lang en staat
deze onder de experts bekend als
één van de mooiste routes langs
een rivier in de Alpenwereld. 4

Fietsen over deze route is comfortabel vanwege een lichte daling en biedt extreem veel plezier, want er zijn onderweg veel
rustplaatsen die verschillende culinaire genoegens bieden. De
route begint in het nationale park Hohe Tauern en vervolgt
haar weg langs de Mur rivier, helemaal tot aan het land van
wijngaarden en hete bronnen. In het Noorden kunnen wij de
bergen en zuivelboerderijen van de Alpen bewonderen, terwijl het Zuiden uitzicht biedt op pompoenvelden, moerasland
en wijngaarden. Daartussen ligt de Oostenrijkse plezierhoofdstad Graz, met haar aantrekkelijke sfeer die de indrukken
van de omringende natuur uitstekend aanvult.
Extra informatie: Steiermark Tourismus
8042 Graz, Austria, T +43 / 316 / 4003-0
info@steiermark.com, www.murradweg.com,
www.steiermark.com/nl

MARIBOR - POHORJE

Het gebied van Maribor-Pohorje is verrijkt met de mooie natuur van de Pohorje
bergketen en omringd door schilderachtige wijngaarden. De stad bij de Drava
rivier biedt unieke mogelijkheden om verschillende sporten te bedrijven. U zult u
verbazen over de lange traditie van wijnbouw van deze stad, haar nobele wijnstokken, de oudste ter wereld, de verrassende geschiedenis en beroemde cultuur.

• 5, Fietsafslag naar Pohorje
Neem de 75 km afslag door Pohorje, met het startpunt bij
de kerk van St. Bolfenk. De route zal u voeren naar de top
en de uitlopers van de Kremžarjev vrh in Koroška.
• 6, Wandelroute naar Koroška
De wandelroute is 54 km lang en toont een deel van het
Sloveense bergpad, langs de oudste en meest diverse Sloveense traverse.
• 7, ‚‘Oude wijnstokken‘‘ fietsroute
Neem deze 37 km lange route en bereik het hart van de
wijngaarden. Proef hun heerlijke gaven en kleur uw dag
met hun verschillende varianten.

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

FIETSPARK POHORJE
Het speciale fietspark Pohorje is uitsluitend bedoeld voor
fietsers, die graag met adrenaline gevulde avonturen willen
beleven. U kunt kiezen uit vijf verschillende programma‘s
(Flow Trail, Speed King, Free-ride Sector, WC DHI Trail, 4X
Track) and test the 12 km long MTB track.
www.bikegreen.si

DRAVA
FIETSROUTE

Vanwege haar natuurlijke schoonheid en
culturele diversiteit is de Drava fietsroute,
met internationale R1 toekenning, één van
de mooiste Europese fietsprogramma‘s. 8

De route begint in Italië, doorkruist Karinthië en slingert door
Slovenië, door Dravograd, Maribor, Ptuj, helemaal tot aan de
Sloveens-Kroatische grens nabij Ormož. Omdat deze route
verschillende rijoppervlakken biedt en enkele veeleisende
beklimmingen is de Sloveense kant voornamelijk geschikt
voor atleten met een uitrusting van topkwaliteit. Als extra vertegenwoordigt raften op de Drava rivier een unieke
gelegenheid om een echt avontuur te beleven. Raften wordt
aangeboden op drie plaatsen bij de rivier, van waaruit rafters
u op een veilige rit stroomafwaarts de Drava rivier brengen.
Extra informatie:
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

Per auto: er leiden veel wegen naar Oostenrijks Stiermarken
en Noord Oost Slovenië: www.map24.com
Wij raden u aan de trein te nemen, die een stressvrije reis
zonder ongemakkelijk oponthoud geeft: www.oebb.at en
www.slo-zeleznice.si
Per vliegtuig: veel luchtvaartmaatschappijen vliegen op Graz:
www.flughafen-graz.at

WEER
Informatie over het weer is beschikbaar op
www.wetter.info (weer in Europa) en op
www.zamg.ac.at (weersgesteldheid in Oostenrijk)

HANDLEIDINGEN & KAARTEN
Boekhandels en goed voorziene winkels bieden verschillende
kaarten en handleidingen van uitgeverij Kompass en de op
bergen georiënteerde uitgeverij Rother aan. Deze artikelen
kunnen ook via internet worden besteld op
www.kompass.at of www.rother.de.
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photo-austria.at, Reinhard Lamm, Schiffer-Symbol), Jeruzalem, Maribor-Pohorje, RRA Koroška/Tomo Jeseničnik. Grafisch ontwerp: www.infect.cc, Tekst: Susi
Hauenstein, Afdruk: Klampfer Universitätsdruckerei, Bijgewerkt februari 2011

Dachstein,
Ennstal &
Ausseerland

Gesäuse &
Hochsteiermark

Deze regio is perfect voor alle liefhebbers
van echte en romantische natuur: imposante bergtoppen, heldere meren, grootse
watervallen, en duizenden kilometers aan
wandelroutes, fietsroutes en klimroutes:
Een rijke cultuur, en vooral absoluut plezier, wacht u het hele jaar door.

• 9, Wild Water: van Untertal naar het Riesach meer
Slechts zeven kilometer door de ,,toendra‘‘ brengt de eerste
wandelroute van National Geographic ons naar de 70m
hoge Riesach waterval: Hij voert ons heuvelopwaarts door
de Höll kloof, langs de alpenweide Gfoller Alm, naar het
schitterende Riesach meer.
• 10, Ramsau – wandeltocht langs vijf rustplaatsen
Deze wandeltocht is bijzonder geschikt voor gezinnen met
kinderen. De uitlopers van de Dachstein bergketen verwelkomen u met vijf rustplaatsen, waar de gasten met heerlijk
zelfgemaakt eten en prachtige uitzichten worden verwend:
bergtoppen, zuivelproducten en nog veel meer. De wandeltocht rondom is 14 km lang en, wanneer u halverwege aan
het eind van uw krachten bent, brengt de bus u naar het
eindpunt.

ENNS
FIETSROUTE
• 11, Altausseer meer – een wandelpad rondom
Een licht golvend pad en een surrealistische natuur: Het
Altausseer meer en de Loser en Trisselwand bergketens
vergezellen u tijdens de zeven kilometer lange wandeltocht,
die bijzonder geschikt is voor kinderen.
Extra informatie:
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

MOUNTAINBIKEN
www.steiermark.com/nl

VAKANTIEREGIO
MURTAL

Het jongste nationale park van Oostenrijk, Gesäuse, gaat prat op zijn
kloven, bergstromen en wandelpaden en vertegenwoordigt een waar
paradijs voor klimmers. Midden in dit schitterende landschap bevindt
zich de machtige Admontabdij en Hochsteiermark wacht u, met zijn
bekende Basiliek van de geboorte van de Maagd Maria en de omringende schilderachtige bergen van de Hochschwab bergketen.Welkom
in de wereld van plezier en gemak.
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De fietsroute langs de Enns rivier verbindt Flachau en Enns bij
de rivier de Donau door Schladming, waar de wereldkampioenschappen van het FIS Alpiene skieën in 2013 zullen worden
gehouden, de nationale parken Gesäuse en de Kalkalpen
te doorkruisen. Een 262 km lange route biedt uitzicht op
imposante bergketens en mompelden beekjes, romantische
dorpjes en historische plaatsen, met culturele en culinaire
genoegens. Het unieke landschap en het machtig brullende
water in het nationale park Gesäuse, dat zich een weg baant
door de nauwe bergpas, zal voor elke fietser zeker adembenemend zijn. Deze route heeft enkele korte beklimmingen,
die uitzicht bieden op imposante bergketens.
Extra informatie:
Steiermark Tourismus, 8042 Graz, Austria,
T +43 / 316 / 4003-0, info@steiermark.com
www.ennsradweg.com, www.steiermark.com/nl

• 13, Palfauer Wasserlochklamm kloof
Hoewel slechts één kilometer lang is de kloof van de Palfauer Wasserlochklamm vol met ravijnen en rotsvijvers, inclusief
vijf schitterende watervallen. Kinderen zullen dol zijn op dit
educatieve natuurtochtje. De watergrot met de bron van de
beek van het Palfauer Wasserloch is de grootste watergrot
in Oostenrijks Stiermarken.

• 15, Schneealmtour
Verbeeld u eens te staan bovenop een met sneeuw bedekte
alpenweide midden in het nationale park Mürzer Oberland,
waar u op een heldere dag kunt genieten van een uitzicht
tot aan Wenen en de Dachstein bergketen. Deze tocht combineert een ontspannen wandeltocht met zelfgemaakte culinaire genoegens, die in de berghutten worden aangeboden.

• 14, Bergwandelroute naar de gems en de edelweiss
Deze 13 km lange wandeltocht garandeert absoluut plezier
en is één van de vele wandeltochten die de Hochschwab
bergketen biedt. Onderweg zult u zeer zeker een glimp
van een gems opvangen en genieten van het omringende
landschap met zijn imposante bergtoppen.

Extra informatie:
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

Bergen als de Tauerngipfel, Zirbitzkogel, de Seetaler
Alpen en de Gurktaler Alpen zijn het hele jaar door
aantrekkelijk en met hun hoogtes tussen 800 en 2.700
m bieden zij wandelavonturen voor ieders smaak.

• 16, Een voetpad over de boomtoppen
Die Wipfel der Fichten und Lärchen sind zum Greifen nah,
wenn wir rund 2,5 Kilometer durch Wälder und auf Holzkonstruktionen wandern, die Himmelsleiter erklimmen und
die Aussicht genießen.
• 17, Via Natura
In het nationale park Zirbitzkogel-Grebenzen leert u hoe u
,,de natuur kunt lezen‘‘ op een specifieke manier. De route
is 130 km lang, heeft elf etappes en elk daarvan biedt een
speciale ervaring.

Oststeiermark
& Steirisches Thermenland

Het gebied van Oostenrijks Oost Stiermarken wordt ook ,, de tuin van Oostenrijk‘‘ genoemd. Het
biedt gezondheid en recreatie: wandel en fietsroutes naar de mooite plaatsen, waar u zichzelf kunt
trakteren op wat verwennerijen. Het land van hete bronnen heeft veel heilzame bronnen en vertegenwoordigt een waar paradijs voor fietsers. Hier kunt u ook genieten van de heerlijke zelfgemaakte delicatessen uit dit gebied, aangeboden door de boerderijen langs de wijnroutes.

• 19, Alpannonia
Alpannonia is een netwerk van 120 km lange wandelpaden
in het uiterst Oostelijke deel van de Alpen, wat verweven is
met verbluffende uitzichtpunten, een gevarieerd landschap
en speciale betoveringen van de natuur.
• 20, Een bergwandeling langs de hutten naar de top
van de Hochwechsel berg
Beginnend bij de Mönichwalder Schwaig berghut, voert
het ronde wandelpad u naar de top van de Hochwechsel
berg. Het 21,9 km lange wandelpad zal u verwennen met
dromerige panorama’s en een overvloed aan delicatessen,
die onderweg bij rustplaatsen worden aangeboden.

Kasteel Riegersburg

• 21, Almenland bergwandeling
Sommeralm en Teichalm vormen de grootste aaneengesloten en in cultuur gebrachte alpenweide van Europa. De
17,7 km lange wandeling over deze twee alpenweiden is
zo uniek dat zij niet met andere wandelpaden kan worden
vergeleken. De wandelroute verkeert in uitstekende vorm en
daarom kan men nauwelijks de hoogteverschillen bemerken
wanneer men de route volgt.
Extra informatie:
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

• 23, Geuren van de wijnroute
Neem een 14 km lange wandelroute over de heuvels van vulkanische oorsprong in Oostenrijks Zuid Stiermarken en geniet
van het uitzicht op de wijngaarden, de geur van vlier, de rijke
keus aan wijnwinkels, en vele andere sensuele ervaringen.
• 24, Traminer route Klöch
De ronde route begint bij de wijnwinkel en volgt een 12,4 km
lang pad langs de schoonheid van het wijnland. Deze tocht
zal uw krachten herstellen en zult van ieder deel van deze
ontspannende wandeling genieten.
• 25, Hartenroute
Ervaar liefde en de sensualiteit van de natuur in het gezelschap
van uw geliefde. Het romantische park van het kuuroord Bad
Gleichenberg is een idyllisch en ruim gebied met een 7,5 km lange
wandelroute, inclusief zielsvervoerende rustplaatsen onderweg.

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

Tour de Mur

Is een driedaagse etappe vanaf het hoofdkwartier van het nationale park Muhr naar de stad Bad Radkersburg. Onderweg
kunt u stoppen in Fohnsdorf of Graz, wat op deze manier het eind kan zijn van een eendaagse tocht. www.tour-de-mur.at

BASILIEK MARIAZELL
www.mariazell-info.at

• 22, Hirschbirnwanderweg
De ‚‘Hirschbirne‘‘ of de zogenaamde ‚‘reeënpeer‘‘ is een
oeroud wild perenras en kan in het nationale park Pollauer
Tal worden gezien. Deze 11,5 km lange wandelroute, die
ook enige gedenkwaardige ervaringen voor kinderen te
bieden heeft, zal u verwennen met wijde paden en prachtige
gemengde bossen. Bovendien is de sprookjesachtige pelgrimskerk van Pöllauberg ook een bezoek waard.

• 18, Een route rondom drie meren
in het gebied van de Turracher Höhe
Deze prachtige 7,6 km lange bergwandeling in nationale
park Nockberge biedt een uniek en onvergetelijk avontuur
voor gezinnen met kinderen, omdat zij langs drie meren
voert, die ons verrassen met hun verschillende kleuren.

• 36, Panoramische grensroute
De panoramische grensroute vertegenwoordigt de belangrijkste bergwandeling in het Zuiden van Oostenrijks Stiermarken, zich bevindend in het grensgebeid met Slovenië. 64
km lang biedt zij verbluffende bezienswaardigheden, zoals
haar naam ook al belooft.

• 27, Fietsen in Bad Radkersburg en haar omgeving
De liefde voor het leven, die typisch is voor Zuidelijke
plaatsen, is hier in het land van hete bronnen gecombineerd
met moderniteit en traditie. Neem deze fietsroute door het
dromerige landschap en bezoek onderweg Slovenië.
• 28, Raab Fietsroute
Deze 108 km lange fietsroute, die het motto van het genieten van het leven en de natuur volgt, voert u vanaf alpenweiden door de ,,tuin van Oostenrijk‘‘, zoals het gebied van
Oostenrijks Oost Stiermarken wordt genoemd, helemaal tot
aan het land van de hete bronnen.
• 29, Feistritz Fietsroute
Ontdek het vaderland van de dichter Peter Rosegger, die,
vanwege haar rijke bossen, dit land ,,Waldheimat‘‘ of
,,bosvaderland ‚‘ noemde. Een 103 km lange route met
een lichte afdaling, die daarom de tocht naar het land van
appels, wijngaarden en hete bronnen moeiteloos maakt.
• 30, Fietstocht naar de hete bronnen
Kastelen, landhuizen, moerasland, zonovergoten wijngaarden en daartussen in, veel hete bronnen en wijnwinkels. Het
land van hete bronnen, met zijn goed geregelde netwerk
van fietsroutes, verwelkomt u en zal u zeer zeker vervullen
met barstend enthousiasme.

• 26, Plezierroute naar kasteel Riegersburg
Het kasteel Riegersburg verwelkomt u hoog boven de vallei.
Rondom het kasteel bevindt zich een naar keuze 7 a 14 km
lange wandelroute, die u voert naar plaatsen met de meest
verbluffende culinaire genoegens, zoals de Zotter chocoladefabriek, of de Gölles distilleerderij.

Een fietsroute
van plezier

Dertien verschillende fietsroutes
voeren door Oost Stiermarken en
het land van hete bronnen, inclusief een imposant landschap en
plaatsen van culinaire genoegens.
www.thermenland.at

www.riegersburg.com

Süd & West
Steiermark

• 37, Op het spoor van pompoenolie
Het land van pompoenolie en Schilcher wijn is vol bezienswaardigheden. Kies de route die het beste bij u past en
spring op de fiets.

Men neme: een betoverend landschap, een kudde Lipizzaners, wat pompoenolie, en verfijn dit met wat uitstekende wijn en gastvrije mensen. Alleen op zo‘n manier
kunnen wij ons gevoel over een verblijf in Zuid Oostenrijk en West Stiermarken uitdrukken, wat onmiddellijk de
vraag oproept:,, Wanneer gaan wij daarheen?‘‘

• 31, Culinaire route door de gemeente Ligist
Dit is een bijzonder aantrekkelijke 4,4 of 11 km lange route,
die u langs vele boerderijen, bijenhouders en winkels voor
bosbessenjenever en wijn voert.
• 32, Wandelpad door de kloof van de Sulm rivier
Deze 5,5 km lange, niet veeleisende, maar niettemin mooie
route begint in Wernersdorf; Oostenrijks nummer één dorp
van de Schilcher wijn. Kinderen zijn meer dan welkom om
deze route te nemen, omdat vissen bij de Sulm rivier zeker
voor blijvende herinneringen zal zorgen.
• 33, Wandelpad langs molens en kastelen
De 10,5 km lange ronde route begint bij Leutschach op de
Oostenrijkse Zuid Stiermarkense wijnroute. De route voert
u door de Heiligengeistklamm kloof helemaal naar Slovenië
en, op de weg terug, kunt u de panoramische grensroute
nemen.

• 38, Fietsroutes naar het land de Schilcher wijn
Maak de tocht en proef een glas van deze verfijnde wijn op
uw weg langs vele wijnwinkels en mooie nederzettingen
met pompoenvelden, wijngaarden en bossen.

• 34, Koralm kristal route
Deze bergwandeltocht, met verbluffende uitzichtpunten
bij de grens met Oostenrijks Karinthië, duurt vier dagen.
De route voert u naar het uiterste Zuiden van Oostenrijks
Stiermarken, waar ruige romantiek door aangename genietingen wordt vervangen.
• 35, Off-road paden in de gemeente Soboth
Het wandeldorp Soboth nodigt u uit om haar off-road routes door de kloven en bossen uit te proberen. Omdat alleen
de begin en eindpunten bekend zijn beloven deze off-road
routes één groot avontuur.

• 39, Fietsroute naar het vaderland van de Lipizzaners
Ontdek het vaderland van deze trotse paarden en zie hen
grazen. Bij een afslag op de route kunt u stoppen bij het
eiland voor ontspanning van Piberstein en uzelf in het koele
water verfrissen.
• 40, Fietstocht langs de wijnwegen
Op deze rondrit in het Zuiden van het natuurpark in het
wijnland van Zuid Stiermarken leert u de unieke wisselwerking van het landschap en de uitstekende Stiermarkense
wijnen bijzonder liefhebben.
Extra informatie:
Süd & West Steiermark – Die Genussregion
8530 Deutschlandsberg, Austria
T +43 / 3462 / 43152, office@sws.st, www.sws.st

WIJNROUTES

www.weinland-steiermark.at, www.steirischerwein.at

WAT U MOET
HEBBEN GEZIEN
NEDER PODRAVJE
POMURJE

• 41, Apolonija – een gezondheidstocht
Op deze tocht zult u de heerlijke culinaire genoegens van
Pomurje ontdekken en de vriendelijke mensen van het land
Slovenië leren kennen.
• 42, De fietsroute door de bronnen van het leven
Een onbeschrijfelijk mooie fietsroute, die u gewoonweg
moet ervaren. Neem de tijd om de rust van de natuur in u
op te nemen op de 10,4 km lange route, die u voert naar de
minerale waterbronnen in Pomurje.
• 43, Badžusi - de Lendava fietsroute
De „badžusi“ (het Prekmurje woord voor snor) kan worden
overgeschreven en weggestuurd. Maar het is veel beter als
u hen trekt, om te lachen en plezier te maken, net als de
53,2 km lange fietsronde met zijn beginpunt in Lendava.
Bezoek Pomurje en ontdek het geheim van „badžusi“.

KoroŠka

De regio Neder Podravje combineert groene wijngaarden
en gouden korenvelden tot een schilderachtig landschap,
dat nog steeds bezienswaardigheden van een ongerepte
natuur biedt. De mensen uit deze regio werken hard om dit
landschap te onderhouden, wat zich uit in een liefde voor
een overvloedige oogst.

Deze regio kan het best met de volgende woorden worden beschreven: Pomurje opent onze ogen voor de schoonheid van de natuur,
brengt ons naar vriendelijke mensen, heerlijke culinaire genoegens en
heilzame natuurlijke bronnen, en verwelkomt ons met open handen.

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

HOOGTEPUNT DRIE HARTEN
MARATHON

Kies om te rennen of te wandelen
en aanvaard de uitdaging van de
drie harten marathon, die 5,5 –
106 km lang is en zich door drie
verschillende provincies slingert.
www.hiking-biking.net

• 44, Fietsroute langs de regio Neder Podravje
Als u deze 44 of 91,5 km lange fietsroute neemt hebt u veel
uithoudingsvermogen en fitheid nodig. Niettemin maken
natuur en culturele bezienswaardigheden elke inspanning
de moeite waard.
• 45, Ptuj‘s culturele route
Ptuj is de oudste stad van Slovenië en toont een schatkamer
met honderd gezichten. In haar omgeving zult u ook een
grote rijkdom aan regionale schrijvers ontdekken.
• 46, Een wandelroute door de heuvels
van Slovenske gorice
Ervaar een heerlijk avontuur op een 103 km lange tocht op
het spoor van wijn in de heuvelachtige omgeving van Ptuj,
waar u bij de rustplaatsen zult worden verwelkomt met een
aanbod van zelfgemaakte delicatessen.

• 50, DACHSTEIN
Dachstein is een bergketen die gedurende ieder seizoen
aantrekkelijk is met zijn ijzige toppen, de magische ijswereld, en een onvergetelijk uitzicht vanaf bijna 3.000 meter
boven zeeniveau. www.derdachstein.at
• 51, ADMONTABDIJ
De Admontabdij is een kunstwerk uit de late Barokperiode.
Hij bevindt zich in het midden van het heerlijke nationale
park Gesäuse. De Admontabdij bevat de grootste kloosterbibliotheek ter wereld. www.stiftadmont.at

Eindeloze bossen, verweven met een dicht netwerk van routes, verwelkomen zowel fietsers als wandelaars. Deze routes
voeren u rond de bergen, naar hun toppen en zelfs in de
berg zelf. Koroška biedt ervaringen voor ieders smaak: van
gezinsreizen tot ultieme met adrenaline gevulde avonturen.

Extra informatie:
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

9e POLI Cycling
Marathon

De POLI Cycling Marathon bij
Ptuj is het grootste jaarlijkse
Sloveense fietsevenement
voor amateurwielrenners.
www.polimaraton.si

• 47, Koroška bergroute
Op deze 2.030 km lange tocht passeert u 31 controlepunten in drie Karinthische valleien, tussen de bergketens van
Karavanke, Pohorje, Kozjak en de Savinja Alpen.
• 48, Mountain Bike Park –
in het spoor van de wildernis
Welkom op het eerste Sloveense mountain bike park, met
350 km gemerkte routes van alle mogelijke soorten en
moeilijkheidsgradaties. Het park bevindt zich midden tussen
heuvels en velden.
• 49, Club 24 – uitdaging in de bergen van Koroška
Beklim de vijf hoogste toppen van Karinthië en slaag erin 80
kilometer af te leggen in minder dan 24 uur. De beloning is
een lidmaatschap van de prestigieuze Club 24.

Extra informatie:
RRA Koroška
2370 Dravograd, Slowenien
info@koroska.si, www.koroska.si

Fietsroute onder
de Peca berg

Rij met een fiets door de verlaten
en mysterieuze mijnschachten en
bezoek de onderwereld van Peca Een avontuur in de berg.
www.mtbpark.com

• 52, DE STAD GRAZ – PLAATS VAN
UNESCO WERELDERFGOED
Vanwege haar bezienswaardigheden is de stad Graz in
1999 toegevoegd aan de lijst van cultureel werelderfgoed
van de UNESCO, en het terrein werd in 2010 uitgebreid
met kasteel Eggenberg, wat ook geen wonder is, omdat
het kasteel getuige van de ontwikkeling van de stad en
haar centrum is geweest. www.graztourismus.at
• 53, PIBER HENGSTENHOUDERIJ
Het Oostenrijkse West Stiermarken onderhoudt een 400
jaar oude kennis over het fokken en trainen van Lipizzaners. Bezoek de Piber hengstenstoeterij beleef een onvergetelijke ervaring. www.piber.com
• 54, EUROPESE CULTUURHOOFDSTAD 2012
In 2012 zullen de steden Maribor, Ptuj, Sloveni Gradec en
Murska Sobota de speciale titel van Europese cultuursteden 2012 krijgen, waar u welkom zult zijn om verschillende interessante culturele evenementen bij te wonen.
www.maribor2012.info

