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Kolesarjenje in pohodništvo po avstrijski Štajerski in severovzhodni Sloveniji

UVODNIK in KONTAKTi

Vino, voda in
dobro počutje
UVODNIK in KONTAKTi

Pohodništvo in kolesarjenje po avstrijski Štajerski in
severovzhodni Sloveniji. Vsebina. Uvod.

VINO & KRUH

Vabimo vas v kulturni prostor, ki nikogar ne pusti
ravnodušnega in kjer je kulinarika dosegla svoj pravi
razcvet. Potujte z nami po deželi vina in kruha.

NAMIGI in KARTa

Za dobro orientacijo. Pregled najpomembnejših točk
našega potovanja po avstrijski Štajerski in severo
vzhodni Sloveniji.

DRUŽINE & OTROCI

Pustolovščina je tam, kjer smo mi! Najlepši izleti za
celo družino. Zgrabite mamo in očeta za roko in
gremo …!

VODA & IZVIRI

Voda v vseh oblikah. Dovolite, da vas navdušimo: od
mrzle do vroče in od mirne do deroče vode.

partnerski mesti

Gradec in Maribor – čudoviti mesti ob reki. Portret
mest ob Muri in Dravi, ki sta vselej vredni ogleda.

DOGODKI

Avstrijska Štajerska in severovzhodna Slovenija
sta polni življenja. Številne prireditve poskrbijo za
zabavo.
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Steiermark Tourismus

»Kdor potuje, lahko veliko pripoveduje«, pravi stari
nemški pregovor. Mi se nismo podali na eno samo potovanje, temveč po številnih poteh, da bi tako spoznali dve
nadvse privlačni deželi – avstrijsko Štajersko in severovzhodno Slovenijo. Dejansko lahko veliko pripovedujemo,
tako pohodnikom kot kolesarjem.
Na voljo nam je veliko opisov poti. Tudi
potopisov. Mi smo se zadeve lotili iz popolnoma drugega zornega kota. Poti smo
zasnovali tako, da bodo polne užitkov,
vznemirljive in hkrati sproščujoče.
Uresničitev naših ciljev ni bila težka niti v
Sloveniji, niti na avstrijskem Štajerskem.
Povsod so nas pričakale pokrajine, ki so
nas presenetile in osupnile s svojo lepoto.
Pa vendar ni lepota edino, kar nas je prevzelo, temveč njihova pestrost in skupne
značilnosti.
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Gornja Štajerska in slovenska Koroška
sta morda zemljepisno precej oddaljeni
regiji, vendar ju povezuje čudovit gorski
svet. Vinogradniška območja na jugu in
vzhodu avstrijske Štajerske in v okolici
Maribora ter v Pomurju ležijo v različnih
državah, pa so kljub temu tesno medsebojno povezana. Podobnosti, pa tudi razlike, srečamo na vsakem koraku.
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Nekaj, kar je prav gotovo skupno vsem
regijam, je užitek. Za naše vodilo smo izbrali vino in kruh. Vino je simbol veselja
do življenja, kruh je znak blagostanja in
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avstrijska Štajerska

temelj preživetja. Kulinaričnemu užitku
se pridruži narava: voda in naravni izviri so pojavi, ki nas vodijo po čudovitem
gorskem svetu s šumečimi slapovi, vse
do dobrodejnih vročih izvirov v panonski
ravnici.
Seveda ne smemo zanemariti kulturnih
užitkov. Obiskali smo partnerski mesti
Gradec, avstrijsko mesto užitkov in Evropsko prestolnico kulture 2003, in Maribor, ki bo skupaj z mesti Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje in Novo
mesto, Evropska prestolnica kulture 2012.
Postanek v enem izmed naštetih mest je
zaradi bogate kulturno-turistične ponudbe atraktivna dodatna možnost.
Na vsakem koncu torej najdemo kakšno
skrito jezero, pustolovski park, živalski vrt
ali turistično kmetijo, kjer si lahko obiskovalci zavihamo rokave in pomagamo pri
opravilih, pri čemer ne zažarijo le otroške
oči. Dobrodošli na naših poteh!

8042 Graz, Austria
T: 0043 (0)316 4003-0
info@steiermark.com
www.steiermark.com

Graz Tourismus

8010 Graz, Austria
T: 0043 (0)316 8075-0
info@graztourismus.at
www.graztourismus.at

Maribor-Pohorje
TIC Maribor

2000 Maribor, Slovenija
T: 02 234 66 11
tic@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

Pomurje
LTO Prlekija

9240 Ljutomer, Slovenija
T: 02 581 11 0
info@jeruzalem.si
www.jeruzalem.si

TIC Moravske Toplice

9226 Moravske Toplice,
Slovenija
T: 02 538 15 20
info@moravske-toplice.com
www.moravske-toplice.com

Spodnje Podravje
TIC Ptuj

2250 Ptuj, Slovenija
T: 02 779 60 11
info@ptuj-tourism.si
www.ptuj-tourism.si

Koroška
RRA Koroška

2370 Dravograd, Slovenija
info@koroska.si
www.koroska.si
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VINO & KRUH

Vino in kruh
Avstrijsko Štajersko in severovzhodno Slovenijo povezuje več kot le skupna zgodovina.
Obe deželi sta namreč del živahnega kulturnega prostora, ki ga najbolje spoznamo
tako, da se po njem odpravimo peš ali na kolesu. Prav tako pa nam ponuja obilico
kulinaričnih dobrot.

Peka kruha v krušni peči je še zmeraj del tradicije

S kolesom med vinogradi

Peš čez vrhove Koroške
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Čim južneje gremo, od avstrijske Štajerske
proti Sloveniji, tem bolj je narava zaznamovana s pridelkom, ki predstavlja veliko več kot le vino. V obsežnih predelih
avstrijske Štajerske in Slovenije ga pridelujejo že več stoletij.
Redko katero živilo je tako oblikovalo pokrajino in ljudi, kjer gojijo vinsko
trto. To dokazuje tudi krajinski park na
jugu avstrijske Štajerske »Südsteirisches
Weinland«, ki se nahaja južno od Lipnice,
znanega mesta vina. Prijazno gričevje s
strmimi vinogradi, kostanjevimi gozdovi
in bistrimi potoki nas vabi, da spoznamo
to privlačno pokrajino. Izbiramo lahko
med vrsto izletniških točk in številnimi
seminarji o vinu, ki so tematsko obarvani. »Schloßberger Mühlenwanderung“ je
pohodniška pot, na kateri se nam predstavlja ta obmejna regija s Slovenijo s svoje najbolj privlačne strani. Štiri do pet ur
hoje nas vodi od Schloßberga na jugu
avstrijske Štajerske skozi slikovito sotesko Heiligengeistklamm, mimo številnih
starih mlinov, do romarske cerkve Sveti
duh na Ostrem vrhu. Lepoto te pokrajine

so občudovali že stari Kelti in Rimljani, o
čemer govori veliko izkopanin.
Številne pohodne in kolesarske poti povezujejo to privlačno območje, kot na
primer kolesarska pot ob Muri (Murradweg) ali tradicionalna vinsko-kulturna pot
nadvojvode Janeza z izhodiščem v Gradcu. Slednja nas vodi preko mesta Stainz,
okoli katerega se razprostira območje, ki
je znano po vinski sorti Schilcher, v Maribor. Vinogradništvo zasledimo na vsakem koncu slikovitega predela avstrijske
Štajerske, Podravja in Pomurja s številnimi
turističnimi kmetijami, v katerih lahko posedimo in okusimo slastne proizvode, ki
so plod trdega dela viničarjev. Ob lepem
vremenu bo naš pogled segal daleč nad
gričevje, ušesa pa nam bo zapolnila pesem klopotca.
Klopotec, ki izvira iz Prlekije v Pomurju,
obiskovalca spremlja na poti po slikovitih
vinskih cestah skozi Jeruzalem, Kapelo in
Lendavske gorice ter na pohodni poti Via
Pomurje, ob kateri se nahajajo številne
naravne in kulturne znamenitosti krajin-

skega parka Goričko in ostalih predelov
Pomurja.
Meje so zabrisane, zgodovina je skupna
in uživanje popolno. Ne le na podeželju,
tudi v slikovitih mestih je razvajanje na
prvem mestu. Maribor, mesto ob Dravi,
navdušuje z zgodovinskim starim mestnim jedrom in predvsem s Staro trto,
najstarejšo trto na svetu. Stara je več kot
400 let in govori o velikem pomenu te
kulturne rastline za območje in njene prebivalce.
Nekoliko zahodneje ležeča Koroška regija, kjer se tudi prične slovenski del Dravske kolesarske poti, je idealno območje za
kolesarjenje – celo pod zemljo. Čeprav
vinska trta tukaj nima pomembne vloge, pa le obstaja kulinarična posebnost,
jabolčno vino, ki ga tu imenujejo mošt.
Po vzoru vinskih cest je moštu posvečena
Cesta mošta, ki uživanja željnim ljudem
razodene vse lepote te pokrajine.
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AUSFLÜGE & KULINARIK
VINO & KRUH
Pohodništvo

Tako kot vino ima tudi kruh pomen, ki daleč presega vlogo običajnega živila. Je simbol blagostanja in
sreče ter pomemben sestavni del slavnostnih obredov. Koroška je znana po prav posebni vrsti kruha,
po črnem rženem kruhu. Tega po starem receptu
pečejo v krušnih pečeh in je še po nekaj dneh enako
okusen kot prvi dan, zato je pravšnja okrepitev tudi
za pohodnike na Slovenski planinski poti, ki vodi iz
Maribora preko gorskega sveta vse do slovenske
obale. Posebej lep del te poti nas popelje čez Pohorje in skozi Koroško, katere naravni biser je alpska
dolina Topla – krajinski park, ki leži pod mogočno
Peco.

Mreža pohodniš
kih poti Alpannonia

Brezmejno pohodništvo od kraja Fischbach skozi pokrajino, ki jo je opeval avstrijski pisatelj Peter Rosegger in jo poimenoval »Waldheimat«, preko gore Stuhleck in
sredogorja Wechsel v Panonsko nižino.
www.joglland-waldheimat.at

Pohodniška in kolesarska
pot Koralm Kristall Trail

Peš med vinogradi po vinski cesti ali s kolesom pod zemljo na Koroškem

Via Pomurje

Pot je dolga 330 kilometrov in jo sestavlja
20 izjemno raznolikih etap od nižinske,
rahlo hribovite pokrajine do pisanega
mestnega vrveža.
www.hiking-biking.com

Koroška pa ponuja gornikom še dodaten izziv, to je
pohodniška pot K24, ki vodi čez pet najvišjih vrhov
regije. Kdor jo zmore prehoditi v največ 24 urah,
postane član ekskluzivnega kluba 24.

Čez Pohorje na Koroško

Uvodni del Slovenske planinske poti vodi
čez prostranstva Pohorja, preko koroškega
osamelca Uršlje gore in naprej proti Savinjskim Alpam. Prehodite jo lahko v več
etapah, ki si jih prilagajate vašemu načinu
in namenu hoje.
www.hiking-biking.com

Kruh ima poseben pomen tudi v Spodnjem Podravju. Ptuj, najstarejše slovensko mesto, očara
obiskovalce z zgodovinskim mestnim jedrom in
srednjeveškim vzdušjem ter s pravljičnim gradom,
ki kraljuje nad njim. Terme Ptuj so znane daleč preko
slovenskih meja, njihove korenine pa segajo daleč
nazaj v antiko. Morda so že stari Rimljani po kopeli
uživali ajdov kruh z orehi ali črni kruh s čebulo, ki sta
še danes kulinarična posebnost teh krajev. Zagotovo pa je umetnost peke kruha na tem območju že
zelo zgodaj doživela svoj razcvet.
Enako velja tudi za Pomurje, žitnico Slovenije, ki ga
zaznamuje reka Mura. Na njej so se že v 16. stoletju
pojavili plavajoči mlini in iz njihove moke so pekovski mojstri izdelovali prave umetnine. Plavajoči mlini izkoriščajo moč reke Mure, pri čemer uporabljajo
vodno kolo, ki poganja mlinska kolesa. Še pred nekaj desetletji je bilo na Muri preko 40 takih mlinov,
danes pa so izgubili svoj gospodarski pomen. Nekaj
jih je še ohranjenih ali so bili ponovno postavljeni,
kot na primer mlin v Ižakovcih, na Otoku ljubezni,
pa Babičev mlin in Copekov mlin. Ti mlini nam dajejo čudovit vpogled v življenje in delo mlinarjev,
kakršno je bilo nekoč. Na kolesarski poti ob Muri se
prav tako ponujajo idilična mesta za počitek.
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Višinska pot poteka na meji med avstrij
sko Štajersko in Koroško in vključuje
dvatisočaka kot prav poseben izziv.
www.diegenussregion.at

Obmejna panoramska pot

Pot poteka izmenično po avstrijskem
Štajerskem in po Sloveniji, pri čemer spoznavate podobnosti in razlike med obema
regijama.
www.diegenussregion.at

Vinska pot čutov

Če sledimo kolesarski poti ob Muri proti severu, najdemo v mestu Mureck na
avstrijskem Štajerskem podoben mlin
na reki. Ta regija ima eno izmed najlepših
naravnih pokrajin. Mura nas je popeljala
nazaj na jug avstrijske Štajerske in s tem
na izhodišče našega potovanja. Čeprav
je to območje znano predvsem po svoji očarljivi pokrajini in vinu, je pomen
kruha tudi tukaj zelo velik.
Tega se zavedajo tudi vinogradniki,
zato so obudili staro tradicijo in v svojih
turističnih kmetijah ponujajo različne

vrste domačega dišečega kruha. Slednji se čudovito dopolnjuje z vini, kot sta
laški rizling ali sauvignon, po katerih slovijo kraji na jugu avstrijske Štajerske.
Avstrijska Štajerska in severovzhodna
Slovenija sta raj za vse, ki želijo povezati
kulinarično uživanje s športno aktivnostjo in rekreacijo. Številne pohodniške in
kolesarske poti vabijo, da začutite našo
pokrajino. Vino in kruh naj bosta osnova
in vzgib za potovanje, ki nas bo obogatelo z novimi doživetji in nam izpolnilo
želje, bodisi športne, kulinarične ali kulturne narave.
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Navzgor in navzdol vas popelje skrbno načrtovana pešpot skozi privlačno
gričevnato pokrajino jugovzhodne
avstrijske Štajerske. Rodovitna vulkanska
tla so ključnega pomena za razvoj izjemne
pestrosti pridelkov, nad katerimi se
navdušujejo obiskovalci.
www.thermenland.at

Gorsko kolesarjenje
S kolesom na
in skozi goro

Gorski kolesarski park Sledi divjine obsega
labirint označenih ali v vodičih opisanih
gozdnih cest in kolovozov po dolinah ter
med njimi, na gore in okoli njih. Posebnost
– tod je možno kolesariti tudi skozi goro,
globoko pod zemljo, po opuščenih rudarskih rovih podzemlja Pece.
www.podzemljepece.com
www.mtbpark.com

Namigi
Hiking

NAMIGI in KARTa

&Biking

Kolesarske poti
1 Kolesarska pot ob Muri

Najdaljša kolesarska pot, ki jo opisuje vodnik
Raznolika pokrajina, primerna za družine.

2 Kolesarska pot ob reki Enns

Prečudovite gorske pokrajine in narodni parki.
Za ambiciozne kolesarje.

3 Dravska kolesarska pot

Slovenski del trase mednarodne Dravske kolesarske poti, na zahodu namenjen predvsem
športnim kolesarjem, vzhodni del pa je manj
zahteven.

4 Kolesarska pot Raabtal

S planšarij v deželo term. Idealno za družine.

5 Via Urbium

Mestna kolesarska pot v Mariboru. Kulturno
zanimiva, primerna za družine.

6 Pohorska kolesarska
transverzala

Razgibana gorsko kolesarska pot po slemenih
Pohorja, ki povezuje njegov vzhodni del z
zahodnim.

7 Kolesarska pot Forma Viva

Odkrivanje umetnosti in kulture v Mariboru.
Primerna za družine.

8 Kolesarjenje, terme & vino v Bad
Radkersburgu

Številne kolesarske proge, posebna postrežba
za kolesarje in številne kulinarične postojanke.

9 Krajinski park Goričko

14 Pohodniška POT po Osrednjih
Alpah »Schladminger Höhenweg«

Daljša pohodniška pot v alpskem svetu. Srednje težka tura.

15 Krožna pot okoli
jezera Altausseer See

Krožna pot okoli jezera po edinstveni kulturni
in naravni pokrajini.

16 Pohodniške poti na
Hochschwabu

Alpski svet. Srednje težke pohodniške poti.

17 Ptujska kulturna pot

Kulturno zanimiva pohodniška pot za celo
družino.

18 Po poteh Traminca v kraju Klöch
Krožna pot mimo vinogradov na jugovzhodu
avstrijske Štajerske.

19 Pot Presrečnega Anžeta (Hans im
Glück)
Pravljična pohodniška pot za otroke.

Šest kolesarskih poti različnih težavnostnih
stopenj.

10 Kolesarska pot Mürztal

Povezava iz smeri Dunaja na kolesarsko pot ob
Muri. Idealno za družine.

Kolesarjenje po soteski v deželi jabolk. Idealno
za družine in vse, ki radi uživajo.

21 Soteska Bärenschützklamm

22 Pohodniška pot v drevesnih
krošnjah

12 Kolesarska pot mimo številnih
term

Od gorovja Hochwechsel mimo term do Mure.

13. Kolesarska pot Pöllauer Radweg

23 Mreža pohodniških poti Alpannonia
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25 Via Pomurje

Pokrajinsko izredno raznolika, dolga in
nezahtevna pohodniška pot.

26 Slovenska planinska pot

Najstarejša, najdaljša in najbolj raznolika
dolga pohodniška pot v Sloveniji, ki vodi iz
Maribora vse do obale.

27 obmejna Panoramska pot

Daljša pohodniška pot od planšarij do
vinorodnih in obrečnih območij. Primerna za
Tematsko obarvana pohodniška pot. Primerna družine.
za družine.

Lesene brvi so speljane v višini drevesnih
krošenj. Izjemno doživetje, vendar primerno
samo za obiskovalce, ki jih ne muči vrtoglavica.

Od kraja Pöllau do slikovitega Hartberga skozi
kraljestvo hrušk.

Relativno nezahtevna dolga pohodniška pot
po alpskem svetu.

20 Pot v deželo škratov

Ena najlepših avstrijskih skalnatih sotesk z
deročim potokom. Primerno za družine.

11 Kolesarska pot po dolini reke
Feistritz

24 Pohodniška in kolesarska pot
Koralm Kristall Trail

Raznolika pokrajina na vzhodnem obrobju
Alp. Nizka zahtevnostna stopnja.

biking & hiking

28 Park nordijske hoje v Pomurju
Lahke in za družine primerne ture.

29 Pohodniška pot skozi sotesko
Rosslochklamm

Poučna pot, na kateri igraje usvojimo zanimivo snov iz biologije.

30 Pot vinske trte in čutov

Skrbno načrtovana pot skozi jugovzhodno
štajersko gričevje.

31 Kulinarično
vodenje skozi mesto

Degustirajmo Gradec – od kmečke tržnice do
trga Mehlplatz.

Gorsko kolesarjenje
32 Graška pot po hribovitem svetu
Tri srednje težke etape se združijo v krasno
krožno pot.

33 Krožna pot Buchstein

Srednje težka tura po naravnem parku Gesäuse.

34 Krožna pot Dachstein

Različno dolge ture različnih težavnostnih stopenj okoli gorovja Dachstein.

36 S kolesom na in v goro

Labirint gozdnih cest in kolovozov po koroških
dolinah ter med njimi, na gore in okoli njih. Posebnost je kolesarjenje skozi goro po opuščenih
rudarskih rovih, globoko pod zemljo.

37 Bike Park Pohorje

Po sledeh najboljših gorskih kolesarjev, po »trasi
svetovnega pokala«.

35 Sedem veličastnih

Sedem gorovij, sedem tur različnih težavnostnih
stopenj.

biking & hiking
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DRUŽINE & OTROCI

Poletje se približuje!
Skrajni čas je torej, da
začnemo kovati načrte
za počitnice. Avstrijska
Štajerska in severovzhodna Slovenija ponujata
številne možnosti za
uživanje v naravi za vso
družino.

Narodni in
krajinski parki

Na poti sklepamo tudi nova prijateljstva

Hmm! Sveža izvirska voda daje nove moči na pohodih v gorah

Zaradi neokrnjene narave so še
posebej primerni za družinske izlete in
pohodniške užitke:
www.gesaeuse.at
www.steiermark.com/naturparke
www.park-goricko.org

Pravljična pot »Presrečnega
Anžeta« (Hans im Glück)

Prva avstrijska pohodniška pravljica
pripoveduje zgodbo o Presrečnem
Anžetu. Vključno s kepo zlata in ključem!!
www.naturpark-grebenzen.at

Od Rima Vzhodne Štajerske v
kraljestvo hrušk

Kadar nas pot vodi na Ptuj, vselej odkrijemo veliko zanimivega

Vselej vreden ogleda: Mestni park v Mariboru

Dežela škratov

Pravljična pot v kraljestvo škratov na
Koroškem, ki zagotavlja vsem majhnim in
velikim obiskovalcem pravljično zabavo.
www.koroska.si

Vsa družina uživa na kolesarski poti od
mesta Pöllau do Hartberga skozi kralje
stvo hrušk.
www.oststeiermark.com

Kolesarska pot po dolini
reke Rabe (Raabtal)Ta družinska

tura nas popelje skozi pestro pokrajino
od planin do bučnega olja in vročih
termalnih vrelcev.
www.raabtal-radweg.at

Krajinski park Goričko in
Bad Radkersburg

Gosta kolesarska mreža nas popelje
skozi zanimivo pokrajino na meji med
Štajersko in Slovenijo.
www.badradkersburg.at
www.park-goricko.org

Kolesarska pot Forma Viva

Nekoliko drugačna kolesarska pot: po
sledeh umetnosti skozi Maribor.
www.maribor-pohorje.si

Kolesarjenje po soteskah v
deželi jabolk

Šumeča voda, mogočne skalnate stene in
drzne poti: skozi sotesko Feistritzklamm
se vije varna kolesarska pot s številnimi
doživetji za vso družino.
www.thermenland.at/genussradeln

Soteska Bärenschützklamm

Nepozabna doživetja za vso družino
Spomnimo se preteklih časov: bosi smo
tekali čez travnik, vsrkavali vonj trav, se
podili za metulji, bredli po hladnem potoku, plezali po drevesih ali celo božali krave. Kar je bilo nekoč popolnoma običajno,
danes skorajda ni več uresničljivo.
Edini narodni park in osem krajinskih
parkov na avstrijskem Štajerskem ter v
severovzhodni Sloveniji nam vsaj deloma poskušajo vrniti svobodo gibanja in
uživanja v naravi. Najlepše pokrajine – od
naravnega parka Mürzer Oberland na severu avstrijske Štajerske, ki ga obdajata
pohodniški regiji Rax in Veitsch s svojimi
čudovitimi planinami do krajinskega parka Goričko na tromeji Avstrije, Slovenije in
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Madžarske, se nam predstavijo kot pravi
biseri narave. Prinašajo številna doživetja
za vso družino: bogat program izletov,
doživljajskih vodenj, tečajev in drugih
pustolovščin. Tako lahko na primer opazujemo čebelarja pri delu, na kmetijah
pomagamo krmiti živino ali odkrivamo
skrivnosti gozdov.
V teh pokrajinah je zaradi naravnih danosti močno razvito pohodništvo in kolesarjenje. Izvirni namig je kolesarska
pot »Od Rima do vzhodne Štajerske in
v kraljestvo hrušk«, torej od kraja Pöllau
s čudovito baročno cerkvijo do slikovitega mesta Hartberg, ki navdušuje s svojim
starim mestnim jedrom. Pot nas vodi sko-

zi deželo hrušk prastare sorte »Hirschbirne«, ki že stoletja domuje v tej regiji in jo
preprosto moramo poskusiti.
Tudi skrajni severovzhodni del Slovenije
je prepreden s kolesarskimi in pohodnimi
potmi. Vsej družini se predstavi kot pestra
gričevnata pokrajina z barvitimi travniki,
majhnimi polji, znamenitimi mešanimi
gozdovi in vinogradi, ki dajejo tipični videz krajinskemu parku Goričko.
Kolesarske poti na Goričkem so ustvarjene za raziskovanje narave, še posebej
rastlinskih in ptičjih vrst, ki so zaščitene
z ukrepom Natura 2000. Krajinski park
Goričko z največjim gradom v Sloveniji

Ta naravni spomenik v bližini Gradca
velja za eno najlepših vodonosnih
skalnatih sotesk v Avstriji.
www.almenland.at,
www.regiongraz.at

leži severno od reke Mure, blizu Murske
Sobote. Reka zaznamuje vso pokrajino,
po kateri se vije. Njeni rokavi so pravi raj
za številne rastlinske in živalske vrste.
Od tu vodijo kolesarske poti do spodnjega Podravja z glavnim mestom Ptuj,
kjer se mladim in starejšim odpira obilo
možnosti za spoznavanje srednjeveškega
mesta in njegove okolice.
V Mariboru nas pričakujejo presenečenja
v obliki pustolovskega parka Betnava,
mestnega akvarija-terarija in botaničnega
vrta. Na hribovitem območju Koroške regije pa lahko najmlajši obiskovalci prežijo
za skrivnostnimi bitji, ki domujejo v deželi
škratov.
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Pešpot po vrhovih dreves

Iz oči v oči z najvišjimi vrhovi dreves.
Pohod na višini dvajsetih metrov z
osupljivim razgledom.
www.gleinalm.at

Ptujska pot kulture

Najlepši in najbolj zabaven način
spoznavanja tega privlačnega
srednjeveškega mesta ter okolice.
www.ptuj-tourism.si

Die Geheimnisse
der Rosslochklamm

Auf rund 20 Stationen werden auf unterhaltsame und spielerische Art und Weise
biologische Zusammenhänge vermittelt.
www.muerzeroberland.at

VODA & IZVIRI
Kolesarjenje
Kolesarska pot ob Muri

Kolesarska pot ob Muri nas vodi od vrhov
na Gornjem Štajerskem preko kulturnega
središča Gradec v prijazno nižino Pomurja z izviri termalne vode in vinogradi.
www.mur-radweg.at
www.hiking-biking.com

Utrujene noge si spočijemo v jezerih in rekah

Idilične podobe na kolesarski poti ob reki Enns

Uživanje na Dravski kolesarski poti, na primer na Koroškem

Kolesarska pot
ob reki Enns

Mogočne gore, romantične doline,
šumeči gorski potoki in zasanjane vasice
vzdolž ene najlepših alpskih rek.
www.ennsradweg.com

Voda je vir življenja. Vodotoki so prav tako odlični
vodiči pri spoznavanju
čudovitih pokrajin in nabiranju prijetnih vtisov.

Dravska kolesarska pot

Ena najlepših kolesarskih poti v Evropi, ki
vodi ob reki Dravi od njenega izvira v Italiji, preko avstrijske Koroške v Slovenijo.
Še posebej prepriča s svojimi naravnimi
lepotami in kulturno raznolikostjo.
www.drauradweg.com
www.hiking-biking.com

Kolesarjenje okoli vinogradov in do izvirov termalne
vode

Kolesarje, ki se radi pustijo razvajati,
privabljajo na jug in vzhod Štajerske
številne kolesarske poti za vsak okus in za
vsako telesno pripravljenost.
www.steiermark.com/genussradeln
www.thermenland.at

Gorsko kolesarjenje
Buchsteinrunde - gorsko
kolesarjenje po narodnem
parku Gesäuse

Gorsko kolesarjenje v simbiozi z naravo.
Kolesarska tura po narodnem parku Gesäuse vodi poznavalce v dveh dneh okoli
gorovja Buchsteinmassiv.
www.gesaeuse.at

„Veličastnih sedem“ – Die
glorreichen Sieben

Sedem gorovij, sedem edinstvenih panoram. Na tej kolesarski poti je med drugim
potrebno premagati gorovja Stuhleck in
Hochwechsel.
www.joglland-waldheimat.at

Pohorska kolesarska transverzala

Razgibana, 75 km dolga gorsko-
kolesarska pot po slemenih Pohorja, ki
povezuje Maribor in Koroško.
www.maribor-pohorje.si

Terme (na fotografiji Bad Blumau) vselej ponujajo sprostitev in rekreacijo

Čez drn in strn z gorskim kolesom

Poti ob vodi
Reka Mura izvira v narodnem parku Visoke Ture in se vije skozi avstrijsko zvezno
državo in severovzhodni del Slovenije
ter se izliva na hrvaško-madžarski meji
v Dravo. V preteklosti so na reki stali
številni mlini in brodi, ki so izkoriščali moč
vodnega toka. Dandanes se jih je ohranilo
še nekaj in vabijo k obisku ter sprostitvi.
Reka namreč živahno spremlja kolesarsko
pot ob Muri od izvira do izliva. Sprva ji
njen tok popestrijo gore, dehteči planinski travniki in sinje modra jezera, proti
jugu pa ji delajo družbo prostrana polja.
Reko na obeh straneh struge spremljajo
mrtvice, ki kaj hitro mejijo na vinograde.
Vmes se nahajajo mesta, kot je na primer
Gradec, avstrijsko glavno mesto užitkov,
ki s svojim značilnim načinom življenja in
kulturo čudovito dopolnjuje doživetja, ki
jih ponuja narava.
Popolnoma drugačen svet se nam
predstavi na kolesarski poti ob reki Enns
(Ennsradweg). Mogočna pogorja tvorijo
ozadje veličastnega občutenja narave
posebne vrste. Tukaj pišejo šport z veliko začetnico, kar ne preseneča, kajti v
bližini je Schladming, gostitelj svetovnega prvenstva 2013 v smučanju. Poleti nas
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ta pohodniška regija vabi v svoj objem
s krožno pohodniško potjo Dachstein, s
planinsko potjo po delu Osrednjih Alp,
Schladminger Tauern, z nepozabnimi
razglednimi točkami in neštetimi gorskimi jezeri ter slapovi. Pri kraju Irdning se
kolesarska pot ob reki Enns križa s kolesarsko potjo po regiji Salzkammergut, ki
se prične v eni izmed najlepših avstrijskih
pokrajin. Jezeri Altauseer See, ki je prav
tako ustvarjeno za nepozabno krožno
popotovanje, in Grundlsee ležita na tej
poti in poskrbita za to, da se nam izlet
vtisne globoko v spomin.
Kolesarska pot po dolini reke Mürz (Mürztalradweg) poteka s smeri Dunaja in nas
vodi skozi čudovito pokrajino, ki jo je
avstrijski pisatelj Peter Rosegger poimenoval »Waldheimat«. V mestu Mürzzuschlag naletimo na same začetke alpskega smučanja v Avstriji. Dva domačina,
Max Kleinoscheg in Toni Schuf, sta si ob
koncu 19. stoletja prvič nadela preproste
smuči in se z njimi spustila po zasneženih
strminah. Kolesarjem, ki jih navdihujeta
kultura in narava, pa sta namenjeni kolesarski poti ob Muri in reki Mürz, saj povezujeta UNESCO-vi kulturni dediščini,

Prizori na pohodih in kolesarskih poteh

železniško progo čez Semmering in Gradec. Na tem območju kraljuje gorovje
Hochschwabmassiv, ki je zadnji visokogorski vrh na vzhodnem obrobju Alp in
raj za vse pohodnike in planince. Gorovje
je naravni biser in se ponaša z neokrnjeno
floro in favno, kajti na njegovih strminah
lahko vidimo kozoroge in svizce v svojem
naravnem okolju. Tukaj naletimo tudi na
izvir, imenovan Kläfferquelle, ki oskrbuje
Dunaj in Gradec z najbolj kakovostno pitno vodo. Na jugovzhodu Štajerske postaja pokrajina prijaznejša in vode se umirijo.
Nahajamo se v deželi term s svojimi blagimi griči in znamenitimi vročimi vrelci, ki se
nahajajo med zdravilišči Bad Waltersdorf
in Bad Radkersburg na avstrijski strani
ter med zdraviliščem Radenci in termami
Lendava v Sloveniji.
Slikovita pokrajina je idealna za družinske
izlete ali kolesarske ture, na primer vzdolž
reke Rabe ali Bistrice (Feistritz), ki se
končajo na različnih točkah s privlačno
kulinarično ponudbo ali nas presenetijo
s številnimi naravnimi znamenitostmi. Ob
mestu Bad Radkersburg poteka nam že
poznana kolesarska pot ob Muri, ki vodi
do Pomurja.

Drava je najbolj vodonosna slovenska reka
in življenjska žila tega območja, kar nazorno občutimo, če se podamo po Dravski kolesarski poti, ki v Sloveniji pelje preko Dravograda, Maribora in Ptuja, vse do meje s
Hrvaško. Pustolovščina, ki jo velja doživeti
na Dravi, je splavarjenje, kajti s splava se
nam prikazujejo obrežja z ostrimi pobočji
in globokimi dolinami s popolnoma
drugačnega zornega kota. Priložnosti za
to je dovolj, saj kar iz treh pristanov vodijo
plovne poti splavov, ki so zdaj namenjeni
turističnim vožnjam po reki.
Ptuj je najstarejše slovensko mesto in se
ponaša s popolnoma ohranjenim mestnim jedrom in romantičnim gradom. Že
od antike naprej je Ptuj znan po svojih
kopališčih, kajti že stari Rimljani so vedeli
za zdravilni učinek vročih izvirov. Tudi Maribor ima zaradi svoje edinstvene lege na
vznožju Pohorja poseben odnos do vode.
Slikoviti slapovi v pohorskem pragozdu in
čudovita gorska jezera očarajo vsakega
obiskovalca s svojim alpskim videzom,
ki ga ne pričakujemo tako daleč na jugu.
Pohorska kolesarska transverzala, ki povezuje Podravje s Koroško, nam razkrije
Pohorje v svoji najbolj pristni obliki.
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Pohodništvo
pohodniška pot v delu
Osrednjih Alp,
Schladminger Tauern

Ta planinska pot zajema okoli 300
gorskih jezer ter mnogo rastlinskih in
živalskih vrst, ki so ustvarili eno najlepših
naravnih pokrajin v celotnem alpskem
prostoru.
www.schladming-dachstein.at
www.krakautal.at

Krožna pešpot okoli jezera
Altausseer See

Tura okoli slikovitega jezera Altausseer
See, ki leži ob vznožju gorovja Totes Gebirge, je primerna za družine in otroke.
www.ausseerland.at

Pohodniške Poti po gorovju
Hochschwab

Hochschwab je dragulj na obrobju Alp in
oskrbuje mesti, kot sta Gradec in Dunaj,
z najčistejšo izvirsko vodo, poleg tega pa
navdušuje pohodnike s svojim edinstvenim gorskim svetom.
www.hochsteiermark.at

partnerski mesti

Evropska prestolnica kulture 2012

Lent v Mariboru – domovina najstarejše vinske trte na svetu

Pogled čez strehe Gradca – na sliki je dom umetnosti »Kunsthaus«

Maribor s partnerskimi mesti Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec,
Velenje in Novo mesto
Kako privlačen je lahko naziv Evropske prestolnice kulture, vedo
vsi prebivalci Gradca. Leta 2003, ko je Gradec nosil ta naziv, je 108
projektov s približno 6.000 prireditvami privabilo zavidljivo število
2.851.060 obiskovalcev. Dolgoročno je pridobila tudi zunanja podoba mesta: otok na Muri in predvsem čudovit dom umetnosti
»Kunsthaus«, ki še zmeraj privabljata številne goste. Zunanja podoba
Maribora se bo precej spremenila, kajti zaradi prihodnjih kulturnih
dogodkov je predvidena preureditev obrežja Drave. Da bi zagotovili
dovolj prostora obiskovalcem, bo eno obrežje razširjeno, na drugem
pa bo privabljala številne goste nova in prostorna umetnostna galerija. www.graztourismus.at, www.maribor2012.info

Postanek, ki se vedno izplača: sončni zahod na vinorodnih gričih

Kolesarjenje po Pohorju

Stara trta v Mariboru, najstarejša vinska trta na svetu.
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Partnerski

mesti

V obeh mestih zasledimo veliko podobnosti,
saj sta nekoč bili del donavske monarhije, zato
imata tudi skupno zgodovino, ki je trajala več
stoletij. To dejstvo občutimo v Mariboru ob
vsakem koraku. Če se prebivalci Gradca sprehajajo po znamenitem mariborskem mestnem
jedru, popolnoma pozabijo, da se pravzaprav
nahajajo v drugi državi. Mesti sta si presenetljivo podobni: arhitektura, blago gričevnat svet
z vinogradi v neposredni bližini mesta, ljudje,
ki so po svoji naravi in predvsem po gostoljubnosti podobni Štajercem v Avstriji, čeprav se
sporazumevajo v slovenščini.

nam odprejo krasni pogledi na mesto in
širno okolico. Prav vseeno je, kako premagujemo pot navzgor, kajti čim prispemo
na cilj, nas že pričakuje neskončen pogled
na mesto in v daljavo.
Kdor si zaželi nekoliko bolj umirjeno kolesarjenje, pa priporočamo, da raziskuje
pokrajino po obrečnih kolesarskih poteh.
Skozi Gradec teče Mura in po njej poimenovana kolesarska steza se vije od letos
naprej od izhodišča v narodnem parku
Visoke Ture do Pomurja in vse do njenega
izliva pri Legradu. Na tej poti najlepše sledimo spremembam pokrajine, ki v nekaj
dneh prehaja iz alpskega v panonski svet.
Maribor je osrednje križišče in stičišče
dravske kolesarske poti, ki sega od Vzhodne Tirolske do Ormoža. Trasa je zelo
privlačna in zanimiva, ker je odlično speljana in poteka skozi najlepša območja na
južni strani Alp.

Obe mesti sta med drugim tudi drugo največje
mesto v svoji državi, pri čemer je Gradec precej večji od Maribora. Obe ležita ob vznožju
hribovja, ki ponuja pestre možnosti za oddih
in rekreacijo. Kar je Pohorje za Maribor, je
Schöckel za Gradec, pri čemer presega najvišji
vrh Pohorja, Črni vrh, graško hribovje za 100
metrov. V poletnem času si slikovita pohorska
jezera in pašnike prisvojijo pohodniki in gorski kolesarji, kar velja prav tako za Schöckel,
kjer je leta 2009 potekalo svetovno prvenstvo
v gorskem kolesarjenju (UCI Mountainbike
Marathon-WM). Pohorje pa je organizator svetovnega pokala v gorskem kolesarjenju in se
ponaša z Bike Parkom Pohorje. Najlepši način
spoznavanja obeh hribovij je, če ju raziskujemo peš ali na kolesu in se odločimo za eno izmed številnih kolesarskih poti. Do obeh vrhov
pa nas pripelje tudi žičnica. Po premaganih
višinskih metrih smo na cilju zadovoljni, saj se

Kdor si zaželi malo počitka med kolesarskimi ali pohodniškimi podvigi, mu
Maribor in Gradec ponujata širok izbor
kulturnega dogajanja. Gradec je bil leta
2003 Evropska prestolnica kulture, kar
opažamo na vseh koncih mesta. Omeniti
velja na primer plavajoči otok Acconci sredi Mure, ki je spremenil dotedanji pogled
na mesto ali edinstveni dom umetnosti »Kunsthaus«, ki ga prebivalci Gradca
imenujejo »Friendly Alien«. Videz doma
umetnosti je prav poseben zaradi drzne

strešne arhitekture in menjavanja svetlobnih učinkov na fasadi. Tudi Maribor bo s
svojimi partnerskimi mesti Mursko Soboto, Ptujem, Slovenj Gradcem, Velenjem in
Novim mestom, Evropska prestolnica kulture. Leta 2012 bodo omenjena slovenska
mesta stala v središču evropskega kulturnega ustvarjanja. Prav Ptuj kot najstarejše
slovensko mesto se posebej ponaša z
edinstvenim sovpadanjem reke, zgodovinskim mestnim jedrom in s slikovitim
pravljičnim gradom. Seznam podobnosti
med Mariborom in Gradcem je še dolg,
vendar najbolj velja poudariti, kar je prebivalcem obeh mest najpomembnejše,
in sicer uživanje življenja. Gradec nosi od
leta 2008 naprej naziv avstrijske prestolnice uživanja.
Ponudba kulinaričnih obiskov Gradca
vabi k uživanju in pokušanju dobrot. Tudi
Maribor slovi po svoji kulinarični ponudbi.
Med obema mestoma se je razvila prava
»kulinarična izmenjava«, kajti mesti ne
cenita le lastnih dobrot, temveč tudi gurmansko ponudbo partnerskega mesta.
V imenu uživanja tako z lahkoto premagamo oddaljenost petdesetih kilometrov. Kdor bi želel povezati obe mesti na
najbolj prefinjen način, priporočamo, da
se poda po sledovih nadvojvode Janeza.
Njegova vinsko-kulturna pot iz Gradca v
Maribor še zmeraj postavlja visoke standarde na področju uživanja kulinaričnih
in vinskih dobrot.
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Podobnosti med Gradcem in Mariborom so
presenetljive. Obe mesti
sta nekoč pripadali isti
državi in sta še danes v
marsikaterem pogledu
povezani kot dvojčka.

Užitek in kulturna dogajanja v Gradcu in okolici:
www.graztourismus.at
www.regiongraz.at

Graška kolesarska gorska
tura po območju »bikeCULTure Region« Gradec:
www.bikeculture.at

S kolesom po
Mariboru in okolici:

Via Urbium – mestna kolesarska pot.
Številne kolesarske poti ponujajo
odkrivanje mesta, vinorodnih gričev in
Pohorja.
www.nordic-pomurje.si

Park nordijske
hoje v Pomurju

Gričevnato Pomurje z vinogradi in prijetno klimo je kot ustvarjeno za nordijsko
hojo.
www.maribor-pohorje.si

Tage der offenen Kellertür
19.06.2010 – 20.06.2010
(im gesamten Weinland)
Das Steirische Weinland öffnet seine Türen!
Am 19. bis 20. Juni 2010 öffnen viele Weinbaubetriebe im steirischen Weinland ihre
Keller und gewähren einen Blick hinter die
Kulissen.
Festival Lent
25.06.2010 – 10.06.2010 (Maribor)
Das berühmte Lent-Festival mit seinem
extrem reichhaltigen Programm von Klassik
bis zu Blues und Jazz in faszinierender
Atmosphäre wird auch diesmal wieder die
Musikfreunde begeistern
Radmarathon um den Pohorje
26.06.2010 (Maribor)
Schon zum 32. Mal findet dieses traditionelle
Event statt. Ein erholsamer Fahrradmarathon
um das Pohorje-Gebirge, gewidmet dem heldenhaft gefallen Pohorje-Bataillon. Eine gute
Gelegenheit für Entspannung, Ausflug und
gemeinsames Erlebnis auf dem Fahrrad.
6. Grand Prix
RAVNE NA KOROŠKEM 2010
26.06.2010 – 27. 06. 2010 (Koroška)
Eine anspruchsvolle Strecke auf jedem Terrain ist beim 6. Internationalen Cross Country
Mountainbike-Grand Prix im
Sportzentrum Ravne na Koroškem unter die
Stollenreifen zu nehmen. Packendes Rennerlebnis in eindrucksvoller Landschaft für Profis
und Amateure.
Murauer Bierfest
03.07.2010 (Murau)
100 jähriges Bestehen der Brauereigenossenschaft. Die gesamte Innenstadt von Murau ist
für das Bierfest am 3. Juli gesperrt.
Zweiländer-Radmarathon
01.08.2010 (Eibiswald)
Für alle begeisterten Radler stehen zwei
Distanzen zur Auswahl.
Die Marktgemeinde Eibiswald ist im Rhyth-

mus von 2 Jahren Start und Ziel des grenzüberschreitenden Zweiländer-Radmarathons.
Herbst mit den Bäuerinnen
08.08.2010 – 24.10.2010
(Ennstal und Ausseerland)
Echtes Brauchtum und bäuerliche Spezialitäten stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungen.
Schilchertage in Stainz
13.08.2010 – 15.08.2010 (Stainz)
Eine der wichtigsten Weinveranstaltungen
der Weststeiermark
Seit 1985 werden diese durchgeführt und
haben Stainz über die Landesgrenze hinaus
bekannt gemacht.
38. FIS RSC-Weltradsportwoche
14.08.2010 – 22.08.2010
(Deutschlandsberg)
Die Weltradsportwoche, jedes Jahr ein Hit in
Deutschlandsberg. Bereits zum 38. Mal findet
heuer die FIS RSC Weltradsportwoche in und
um Deutschlandsberg statt.
8. Poli-Marathon in Moškanjci
04.09.2010 (Podravje)
Der schon legendäre Poli-Marathon am
Flughafen Moškanjci bei Ptuj ist das größte
Radevent Sloweniens. Drei Strecken von 4, 30
und 62 Kilometer wollen von den erwarteten
7.000 Teilnehmern bewältigt werden. Ein
echtes Raderlebnis!
Steirischer Wildoner
Thermen Radmarathon
05.09.2010 (Wildon)
Das ist nun bereits der 19. Steirische Wildoner
Thermen-Radmarathon! Den großen Erfolg
dieser Veranstaltung kann man besonders
an den vielen begeisterten Teilnehmerinnen
und Teilnehmern erkennen.
Eko Marathon
18.09.2010 –19.09.2010 (Maribor)
Läufer und Radfahrer kommen an diesem
Wochenende gleichermaßen auf ihre Kosten.

DOGODKI

Beim 1. Eko Marathon steht am Samstag das
Radrennen auf dem Programm, am Sonntag
folgt der Lauf-Marathon.
Festival der Alten Rebe
17.09.2010 – 26.09.2010 (Maribor)
Das Top-Event wenn es um Wein, Kultur und
Kulinarik geht. Mehr als 400 Jahre Weingeschichte hat sie mitgeschrieben, die älteste
kultivierte Weinrebe der Welt. Und sie tut
es auch weiterhin. Die feierliche Lese dieser
Rebe ist ein Fest, das man sich nicht entgehen lassen sollte.
Fahrradmarathon von Puconci
26.09.2010 (Pomurje)
Ganz Slowenien fährt Rad. Und das schon das
ganze Jahr. Die letzte Veranstaltung dieser
beeindruckenden Reihe von 56 verschiedenen Radmarathons führt ins malerische
Puconci in der Pomurje. Hier warten vier
verschiedene Strecken für jeden Geschmack
von 17 bis 67 Kilometer.
Südsteirisches Herbstfest
in der Weinstadt Leibnitz
10.10.2010 (Leibnitz)
Erntestraße mit „Südsteirischen Spezialitäten“
und Hobbykunst. Das Südsteirische Herbstfest stellt den krönenden Abschluss der
Weinfeste im Südsteirischen Weinland dar.
Hirschbirnwandertag
26.10.2010 (Pöllau)
Eine Wanderung im Pöllauer Tal
„Rund um die Hirschbirne“ dreht sich alles im
Naturpark Pöllauer Tal am 26.10.2010 beim
Radio Steiermark-Wandertag.
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