»čez Slovenske gorice«
v nedeljo, 25.9.2016 ob 8.30h

vabi na kolesarski izlet v

Datum in ura: nedelja, 25.9.2016, ob 8.30 h
Start: gl. železniška postaja Maribor (lokomotiva)
Dolžina: ca. 55 km
Ključne destinacije na poti: pesniški rondo, dobrenjska dolina,
Štrihovec, Špilje, Zg. in Sp. Jakobski dol, Pernica, Celestrina
Čas vožnje: celodnevna (5-7h s postanki in ogledi)
Višinska razlika/teren: pribl.480 m / razgibana
Primerno za starost: 15+
Hrana in pijača: za hrano poskrbi vsak zase; priporočljiva zadostna
količina vode
Strošek: ca. 3 € (trajekt)
Vodenje in info: Simon Eržen (041 50 44 33 )
Prijava: obvezna vodniku do petka 23.o9.2016

Preko Košakov se odpeljemo in zavijemo v Dobrenjsko
dolino po stranski neprometni cesti preko Štrihovca na
Šentilj. Prečkamo SLO-A mejo ter za Muro zavijemo desno
na obmursko R2 kolesarsko stezo, ki nas vodi vse do
Weitersfelda. Tukaj s trajektom prečkamo reko in
nadaljujemo z rahlim vzponom. Sledi daljši spust do Zg.
Jakobskega dola in nadalje do Sp. Jakobskega dola. V bližnji
gostilni si naberemo moči in si kasneje v okolici pogledamo
nekaj znamenitosti, kot npr. Vogrinov mlin na veter. Pot nas
preko prelepega perniškega jezera in Pernice popelje spet
rahlo v hrib od koder se spustimo proti Malečniku in
prispemo malce kasneje v Maribor. Izlet je sprostitvene
narave. Priporočljive so treking ali cestne pnevmatike.
Glede na vreme in zmogljivost ter utrujenost udeležencev,
se lahko zgodi, da traso prilagodimo.
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Vogrinov muzej – mlin na veter
Cerkev Sv. Jakoba
kapelica Janeza Nepomuka
kovačija
galerija
trajekt čez Muro (Weitersfeld)
Cesaričini sadovnjaki
Kmečki tehniški muzej
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osebna in
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Mozne tocke ogleda:
Krajinski
park
Rački
ribniki - Požeg - To je večji
kompleks
strnjenega
nižinskega
mešanega
gozda, znotraj katerega se
skriva več stoječih voda.
Območje je zavarovano od
leta 1992 kot krajinski park
zaradi izjemne naravne
dediščine, ki jo predstavljajo
najrazličnejša mokrišča s
številnimi
redkimi
in
ogroženimi živalskimi ter
rastlinskimi vrstami. Park je
velik 484 ha. Njegovi
gozdovi merijo 343 ha,
stoječe vode 76 ha, ostalo
pa predstavljajo močvirni
travniki. Opaženih vrst ptic je
že preko dvesto vrst, od tega

