KOLESARSKE POTI

za raziskovanje pestrega Prekmurja

Za vse kolesarske navdušence, ki želijo počitnice
preživeti aktivno in v sožitju z naravo.
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V Termah 3000 – Moravskih Topllicah pričakujemo tako tiste bolj, kot tudi tiste manj izkušene
kolesarje. Pripravljene imamo številne kolesarske poti in zemljevide. Kolesarske poti smo
speljali po manj prometnih cestah, kjer si je v miru mogoče ogledati prekmurske znamenitosti.
Ob poteh smo se povezali s kmečkimi turizmi, zlasti s tistimi, ki kmetujejo sonaravno. Poti
vam bodo popestrile tudi številne kulturne znamenitosti in zabavne družabne aktivnosti.
Kolesa ponujamo v najem, za skupine pa ponujamo tudi možnost organiziranih izletov.
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TURA 1 – Velika rapsodija
KRAJI NA POTI: Moravske Toplice – Martjanci
– Sebeborci – Sv. Benedikt – Križevci –
Domanjševci – Berkovci – Prosenjakovci – Selo
– Sv. Nikolaj – Vučja gomila – Moravske Toplice
Dolžina: 51 km
Skupna višinska razlika: 735 m
Maksimalni naklon: 13% (200 m)
Težavnost: Zahtevna
Opis: Proga je primerna za zmerno pripravljene
rekreativce, ki ji bodo kos brez pretiranih
naporov. Med ogledi zanimivosti bo dovolj časa
za počitek, zato so vabljeni vsi, ki jih privlačijo
čudoviti razgledi in produkti narave. Proga je
posejena s številnimi ne predolgimi vzponi in
spusti. Osrednja zanimivost proge je ekološka
kmetija Rengeo, kjer lahko poskusite pridelke.
Zanimivosti: Ivanovci (Vinogradniški
center Goričko): v opuščeni kmetiji je društvo
vinogradnikov Goričko uredilo vinogradniški
center. Znan je po tradicionalnem postavljanju
klopotca (avgust). Šalovci (Ekološka kmetija
Rengeo): Obdelujejo zdravo goričko zemljo na
sonaravni način. Kmetija obdeluje 45 ha zemlje
in se ukvarja s poljedelstvom, zelenjadarstvom,
sadjarstvom, prašičerejo in predelavo lastnih
izdelkov. Imajo svojo lastno trgovino, v kateri
prodajajo lastne pridelke in izdelke. Zelo znani
so po vreji na prostem. Redijo svinje, kokoši,
škotsko višavsko govedo z značilno dolgo dlako...
Selo (Rotunda, gozdna učna pot): Rotunda
je umetnostni biser Prekmurja iz 13. stoletja.
Okrogla cerkev Sv. Nikolaja je zaradi svoje
arhitekture in poslikav eden pomembnejših
spomenikov romanske kulture v Sloveniji. V njeni
bližini je tudi gozdna učna pot, ki vas seznani z
bogatim rastlinstvom pokrajine.
Opcija: Zahtevnejši gostje lahko pot
podaljšajo do Ženavelj (spomenik pristanka
stratosferskega balone); progo lahko
skrajšate, če v Gornjih Petrovcih kolesarite
po glavni cesti do Šalovcev ali če v Križevcih
zavijete za Domanjševce.
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TURA 2 – Energijska dogodivščina
KRAJI NA POTI: Moravske Toplice – Tešanovci –
Vučja gomila – Selo – Prosenjakovci – Motvarjevci
– Kobilje – Bukoviško jezero – Dobrovnik – Filovci
– Bogojina – Tešanovci – Moravske Toplice
Dolžina: 45 km
Skupna višinska razlika: 290 m
Maksimalni naklon: 12%
Težavnost: Srednje zahtevna
Opis: Gričevnast svet ni pretežaven za ljudi,
ki se neredno gibljejo. Zanimivosti na progi so
lepo razpršene in nudijo dovolj počitka. Najtežji
del predstavlja vzpon na Vučjo Gomilo takoj na
začetku, ki vas nagradi s prečudovitim razgledom
na vinograde in prekmursko ravnico. Osrednja
znamenitost proge je Bukovniško jezero z
izvirom Sv. Vida in petdesetimi energijskimi
točkami, za katere se splača vzeti več časa.
Zanimivosti: Selo (Rotunda gozdna učna pot):
Rotunda je umetnostni biser Prekmurja iz 13.
stoletja. Okrogla cerkev Sv. Nikolaja je zaradi svoje
arhitekture in poslikav je eden najpomembnejših
spomenikov romanske kulture v Sloveniji.
Zanimivosti: Kobilje (muzej): Kobilje je
spokojna vasica. V panonski hiši št. 189 je muzej,
ki hrani stare delovne stroje, dokumente in
denar. Ogleda vredna je tudi cerkev Sv. Martina,
ki stoji v senci najstarejšega in največjega breka
(Sorus terminalis) v Sloveniji. Bukovniško jezero
(energijske točke): Izvir Sv. Vida ob slikovitem
bukovniškem jezeru je v kratkem času postal
priljubljena izletniška točka. V 450-meterskem
krogu se nahaja okrog 50 zdravilnih energijskih
točk. Večina točk je označenih. V bližnjem
informaciskem centru vam bodo z veseljem
dali zemljevid. Točke se razlikujejo po namenu
oz. vrsti bolezni. Filovci (lončarstvo): Vas
Filovci je znana po bogati lončarski tradiciji.
Izdelki filovskih mojstrov presegajo strogo
funkcionalnost in so nepogrešljiv estetski
dodatek marsikaterega stanovanja. Bogojina:
Slovita Plečnikova cerkev Gospodovega
vnebohoda z nenavadnim okroglim zvonikom je
vsekakor vredna ogleda.
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TURA 3 – Velika pustolovščina
KRAJI NA POTI: Moravske Toplice – Sebeborci –
Vaneča – Bodonci – Ženkovci – Domanjci – Krašči
– Motovilci – Moščanci – Sebeborci – Martjanc –
Moravske Toplice
Dolžina: 61 km
Skupna višinska razlika: 550 m
Maksimalni naklon: 15%
Težavnost: Zahtevna
Opis: Zaradi vzpona na Grad spada med najtežje
v ponudbi, vendar jo brez težav zmorejo vsi, ki
so vsaj malo telesno aktivni. Ostali lahko klance
premagajo peš. Zanimive točke nudijo dovolj
priložnosti za aktivni počitek.
Zanimivosti: Ledavsko jezero: Jezero nudi
dom blizu 25 različnih vrst ptic, ki jih marsikje po
Sloveniji ne srečamo več. Da je jezero bogato
z ribami, se lahko prepričamo ob pogledu na
jez, ki pogosto gosti desetine ribičev. Jezero
se z okoliškimi gozdovi in obdelano goričko
pokrajino staplja v čudovito panoramo; Krašči
(TK Ferencovi): Turistična kmetija Ferencovi tik
ob Ledavskem jezeru je dobro znana turistom,
ki so se zaljubili v Goričko. Je ena izmed vodilnih
v ohranjanju etnološke in kulturne dediščine.
Uredili so muzej starih kmetijskih strojev, prav
tako pa organizirajo tudi žetve in mlatitve.
Posebna zanimivost je tudi slamokrovstvo;
Grad: Kraj je dobil ime po gradu iz 13. stoletja na
vrhu griča. Obisk gradu in razgled na pokrajino
predstavljata izjemen užitek, še posebej za
kolesarja, ki je s trmo prispel do vrha. Grad ima
toliko sob kot je dni v letu, po legendi pa naj bi
ga ponoči obiskovali izključno prijazni duhovi. V
neposredni bližini naj bi prebival tudi zmaj z zlato
krono. Otovci (TK Smodiš): Počitek pri Smodiševih
se bo prav gotovo prilegel. Zraven sodi kušina
prekmurskih specialitet, sokov, krhljev, sadja,
ki ga lahko sami naberete. več kot dvajset vrst
žganja in kvalitetnega vina. Z domačije se ponuja
čudovit razgled na nižino in sosednje griče.
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TURA 4 – Mokra pustolovščina
KRAJI NA POTI: Moravske Toplice – Martjanci
– Polana – Rankovci – Petanjci – spust po Muri –
Ižakovci – Beltinci – Gančani – Ivanci – Noršinci
– Moravske Toplice
Dolžina: 43 km (spust po Muri dobri 2 uri)*
Skupna višinska razlika: 30 m
Maksimalni naklon: 2% (100 m)
Težavnost: Lahkotna
Opis: Reka Mura nas s svojo bližino vabi, da se
spustimo po njenem toku iz Term 3000 nas od
nje loči dobrih 20 km lahkotnega kolesarjenja.
Proga je speljana po malo prometnih cestah
skozi prekmurske vasi do Petanjcev, kjer kolesa
zamenjamo za čolne. Po dobrih dveh urah varne,
pa vendar vznemirljive vožnje pristanemo na
Otoku ljubezni pri Ižakovcih, kjer nas čakajo
prekmurske specialitete. Nato spet sedemo
na kolesa in lahkotno prikolesarimo do Term
3000. Celotna proga je popolnoma položna in
primerna za vsakogar.
Zanimivosti: Reka Mura z vijugajočo strugo
in mrtvimi rokavi nudi dom številnim ogroženim
živalskim vrstam. Spust po njej nam omogoči
tesnejši stik z vodo in doživljanje reke iz drugačne
perspektive. Varno pozibavanje v gumijastem
čolno umiri živce in dušo. Otok ljubezni je znan
izletniški kraj na levem bregu Mure v bližini
Ižakovcev. Na njem se dogajajo družabna
srečanja, možno pa se je popeljati tudi z brodom.
Ker ga obliva reka Mura in njen rokav, dejansko
gre za otok.
Opcija: Kolesarjenje zgolj do Otoka ljubezni
in nazaj
Povezali smo se s kmečkimi turizmi,
zlasti s tistimi, ki sonaravno kmetujejo in
gostišči. Seveda nismo zanemarili kulturnih
znamenitosti folklore. Za popestritev pa smo
pripravili tudi zabavne družabne aktivnosti!
* z doplačilom
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TURA 5 – „SKOK“ na MADŽDARSKo
KRAJI NA POTI: Moravske Toplice – Tešanovci
– Vučja Gomila – Selo – Prosenjakovci –
Magyarszombatfa – Godrorhaza – Velemer
– Szentgyorgyvolgy – Markfold – Nemesnep –
Kobilje – Motvarjevci – Bukovnica – Bogojina –
Moravske Toplice
Dolžina: 53 km
Skupna višinska razlika: 400 m
Težavnost: Zahtevna
Opis: Na tej poti boste spoznali tudi Madžarsko.
Skozi Krajinski park Goričko se boste podali proti
skromno naseljeni Madžarski, ki vas bo vrnila v
preteklost. Obiskali boste lahko številne lončarje.
Znova se boste vrnili na slovensko stran, kjer
vas bo Bukovniško jezero vabilo v čudovit svet
bioenergij.
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Zanimivosti: Tešanovci: Z Moravskimi
Toplicami povezuje Tešanovce kolesarska steza,
ki vodi mimo nostalgičnega lesenega mostu
in lesenega vodnjaka na čigo. Bogojina: Slovita
Plečnikova cerkev Gospodovega vnebohoda
z nenavadnim okroglim zvonikom je vsekakor
vredna ogleda. Bukovniško jezero z energijskimi
točkami: V 450-meterskem krogu se nahaja
okrog 50 zdravilnih energijskih točk. Večina točk
je označenih. V bližnjem informaciskem centru
vam bodo z veseljem dali zemljevid. Točke se
razlikujejo po namenu oz. vrsti bolezni.
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KONTAKT:
T: 02 512 22 00 / E: info@terme3000.si, sergej@bike-center.si / W: www.shr.si

