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GVÜŠNO ZDRAVO
DOŽIVETJE V
TERMAH 3000!
Najboljši način za odkrivanje
skrivnostne prekmurske
pokrajine je s kolesom!
Domačini so vajeni
kolesarjev, vaše vrtenje
pedal po kolesarskih poteh,
lokalnih cestah in goricah
pa bodo spremljali veter v
laseh, vonj po pokošenih
travnikih, valovanje žitnih
polj, klopotanje štorkelj,
žuborenje voda, znamenitosti
s svojimi zgodbami in številne
postojanke z lokalnimi
kulinaričnimi dobrotami. V
Termah 3000 pričakujemo
tako tiste bolj, kot tudi tiste
manj izkušene kolesarje.
Pred vami so kolesarske
poti, ki potekajo po manj
prometnih cestah in vam
pričarajo pristno izkušnjo
Prekmurja. Na čim več
osvojenih kilometrov, ali kot
pravimo v Prekmurju:» Bole
guniš, bole ide«!

LEGENDA SIMBOLOV:
Zemljevid
Kolesarjem prijazen hotel
Izposoja koles
Hramba koles
Organizacija poti
Pranje in sušenje oblačil
Servis koles

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

• Stanjevci

Križevci
Domanjševci

• Mačkovci
• Kuštanovci

• Magyarszombatfa

Prosenjakovci

• Dolina

Priporočljiv tip kolesa:
treking, cestno

• Velemér

Selo
Sv. Nikolaj

Vučja Gomila

Sebeborci
• Puconci

Težavnost: zahtevna
Tip poti: asfaltifrana
kolesarska steza,
asfaltifrana kolesarska
cesta

Berkovci

Sv. Benedikt

• Moščanci

Skupen vzpon: 735 m,
13% (200 m)
Ocena potrebnega časa:
4 ure

• Kercaszomor

• Bukovnica

Martjanci

Lendava

Moravske Toplice

• Kobilje

Opis poti:
Proga je primerna za zmerno
pripravljene rekreativce, ki
ji bodo kos brez pretiranih
naporov. Med ogledi zanimivosti
bo dovolj časa za počitek,
uživanje v razgledu in čudoviti
naravi. Proga je razgibana in
polna ne predolgih vzponov in
spustov. Osrednja zanimivost
proge je ekosocialna kmetija
Korenika, kjer lahko poskusite
pridelke.
Opcija:
Zahtevnejši kolesarji lahko pot
podaljšajo do Ženavelj, kjer
se nahaja spomenik pristanku
stratosferskega balona. Progo
lahko skrajšate, če v Gornjih
Petrovcih kolesarite po
glavni cesti do Šalovcev ali
če v Križevcih zavijete proti
Domanjševcem.

TURA 1

VELIKA RAPSODIJA

Zanimivosti ob poti:
Ivanovci z Vinogradniškim
centrom Goričko, ki slovi po
tradicionalnem postavljanju
klopotca v avgustu. Ekosocialna
kmetija Korenika je v Šalovcih
vredna ogleda. Na kmetiji
razvijajo dejavnosti na področju
ekološkega kmetijstva in se
ukvarjajo z ekološkim turizmom.
Pridelujejo sadje, zelenjavo,
žitarice in zelišča.
Selo z Rotundo iz 13. stoletja in
gozdno učno potjo.
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.

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
Skupen vzpon: 290 m, 12%
naklon
Ocena potrebnega časa:
3 ure
Težavnost: srednja
Tip poti: asfaltirana
lokalna cesta, kolesarska
steza
Priporočljiv tip kolesa:
treking, cestno

• Magyarszombatfa

Prosenjakovci

• Fokovci

• Krnci

• Velemér

Selo

• Andrejci

• Sebeborci

• Szentgyörgyvölgy

Motvarjevci

Vučja Gomila
Moravske Toplice

Kobilje
• Matjanci

Tešanovci

Bogojina

Bukovniško jezero

Filovci
Lendava

• Ivanci

Dobrovnik
•Bödeháza
•Žitkovci

Opis poti:
Tudi če se ne gibljete ravno
pogosto, vam gričevnat svet
ne bo povzročal pretiranih
težav. Zanimivosti na progi so
lepo razpršene in nudijo dovolj
počitka. Najtežji del predstavlja
vzpon na Vučjo Gomilo, takoj
na začetku, ki pa 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.

TURA 2

ENERGIJSKA DOGODIVŠČINA

Zanimivosti ob poti:
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 (sorbus terminalis) v
Sloveniji.
Bukovniško jezero in izvir Sv.
Vida, ki 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 informacijskem
centru vam bodo z veseljem dali
zemljevid.

Vas Filovci je znana po bogati
lončarski tradiciji. Izdelki
filovskih mojstrov presegajo
strogo funkcionalnost in so
nepogrešljiv estetski dodatek
marsikaterega stanovanja.
Bogojina s Slovito Plečnikovo
cerkevijo Gospodovega
vnebohoda z nenavadnim
okroglim zvonikom je vsekakor
vredna ogleda.

TURA 3

VELIKA PUSTOLOVŠČINA

Dolžina: 61 km
Skupen vzpon: 550 m, 15%
Ocena potrebnega časa:
4 ure
Težavnost: Zahtevna
Tip poti: asfaltirana
lokalna cesta, kolesarska
steza, kolovoz, makadam
Priporočljiv tip kolesa:
treking

• Stanjevci

Lendava

Kraji na poti:
Moravske Toplice –
Sebeborci – Vaneča
– Bodonci – Zenkovci
– Domajinci– Krašči –
Motovilci – Moščanci
– Sebeborci – Martjanc
– Moravske Toplice

• Donji Slaveči

• Grad

• Križevci

Motovilci

• Kuštanovci
• Lončarovci
• Panovci

Krašči

Ledavsko jezero

• Ratkovci

Moščanci
Bodonci

Domanjci

Veneča

• Bokrači

• Ivanovci

Zenkovci
• Suhi vrh

Len
dav
a

Sebeborci

• Borejci

Len
dav
a
• Veščica

• Vučja Gomila

Moravske Toplice
Martjanci

• Mlajtinci
• Filovci

Opis poti:
Zaradi vzpona na Grad spada
med najtežje ture 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.

TURA 3

VELIKA PUSTOLOVŠČINA

Zanimivosti ob poti:
Ledavsko jezero, kjer domuje
okrog 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.
Turistična kmetija Ferencovi
tik ob Ledavskem jezeru 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 na Goričkem; 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.
Počitek pri Smodiševih se bo
prav gotovo prilegel. Zraven
sodi pokušina prekmurskih
specialitet, sokov, krhljev
in sadja, ki ga lahko sami
naberete. Z domačije se
ponuja čudovit razgled na
nižino in sosednje griče.

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)*

Ocena potrebnega časa:
5 ur (3 ure vožnja + 2 uri
spust po Muri)
Težavnost: lahkotna
Tip poti: asfaltirana
lokalna cesta, kolesarska
steza, makadam, gozdna
cesta
Priporočljiv tip kolesa:
treking, gorsko

• Gorica

Martjanci

• Krajina

Moravske Toplice

Polana

• Bogojina

Rankovci

• Murska Sobota

Noršinci
Lend
ava

Ivanci

• Rakičan

Petanjci

• Radenci

ra
Mu

Skupen vzpon: 30 m,
2% (100 m)

• Vučja Gomila

• Brezovci

• Sathovci

Gančani

• Paričjak

• Bratonci

spus
t po M
uri

Beltinci

• Murski Vrh
• Vučja vas
• Murščak
• Kupetinci

• Bunčani
• Veržej

• Odranci

Ižakovci

Opis poti: Reka Mura vas s svojo
bližino vabi, da se spustite
po njenem toku. Iz Term 3000
vas od nje loči dobrih 20 km
lahkotnega kolesarjenja. Proga
je speljana po malo prometnih
cestah skozi prekmurske vasi
do Petanjcev, kjer kolesa lahko
zamenjate za čolne. Po dobrih
dveh urah varne, pa vendar
vznemirljive vožnje po reki, tako
pristanete na Otoku ljubezni pri
Ižakovcih, kjer lahko poizkusite
prekmurske specialitete.
Nato spet sedete na kolesa in
lahkotno prikolesarite nazaj
do Term 3000. Celotna proga je
povsem položna in primerna za
vsakogar.
Opcija: Kolesarjenje zgolj do
Otoka ljubezni in nazaj. Ker
gre za organizirano turo, za vas
lahko uredimo obisk gostišč in
kmečkih turizmov, ki delujejo v
sožitju z naravo. Del programa
je tudi ogled kulturnih
znamenitostih, za popestritev
pa v program lahko vključimo še
različne družabne aktivnosti.
* z doplačilom

TURA 4

MOKRA PUSTOLOVŠČINA

Zanimivosti ob poti:
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 čolnu 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. Otok oblivata reka
Mura in njen rokav.

TURA 5

SKOK NA MADŽARSKO

Kraji na poti:
Moravske Toplice –
Tešanovci – Vučja Gomila
– Selo – Prosenjakovci
– Magyarszombatfa –
Gödörháza – Velemer
– Szentgyorgyvolgy –
Márokföld – Nemesnep
– Kobilje – Motvarjevci
– Bukovnica – Bogojina –
Moravske Toplice

Ocena potrebnega časa:
4 ure
Težavnost: zahtevna
Tip poti: asfaltirana
lokalna cesta, kolesarska
steza
Priporočljiv tip kolesa:
treking, cestno

Magyarszombatfa
• Kančevci

Gödörháza

• Kukeč
• Dolina

Prosenjakovci

Velemer
Szentgyorgyvolgy

Selo

Márokföld

Motvarjevci

• Sebeborci

Vučja Gomila
Nemesnep

Bukovnica
Moravske Toplice

• Baglad

Kobilje

Tešanovci

Dolžina: 53 km
Skupen vzpon: 400 m

• Kerkafalva

• Zala vas
• Panovci

Bogojina

• Mlajtinci
• Murska Sobota

• Lendvajkabfa
• Resznek

• Ivanci
• Dobrovnik
• Zalaszombatfa

• Renkovci

• Külsősárd

• Lipovci

• Beltinci

• Belsősárd

• Rédics

• Radmožanci
• Mostje

Opis poti:
Na tej poti boste spoznali tudi
Madžarsko. Skozi Krajinski park
Goričko se boste podali proti
skromno naseljeni Madžarski,
ki vas bo vrnila v preteklost.
Pri vasi Kobilje se boste znova
vrnili na slovensko stran. Pot
vas bo v zavetju gozdov vodila
do Bukovniškega jezera, kjer vas
vabi čudoviti svet bioenergij.

TURA 5

SKOK NA MADŽARSKO

Zanimivosti ob poti:
Tešanovce z Moravskimi
Toplicami povezuje
kolesarska steza, ki vodi
mimo nostalgičnega
lesenega mostu in lesenega
vodnjaka na čigo. V Bogojini
je slovita Plečnikova cerkev
Gospodovega vnebovhoda
z nenavadnim okroglim
zvonikom, ki je vsekakor
vredna ogleda. Bukovniško
jezero z energijskimi točkami,
kjer se v 450 meterskem krogu
nahaja okrog 50 zdravilnih
energijskih točk.

Večina točk je označenih.
Zemljevid dobite v bližnjem
informacijskem centru. Točke
se razlikujejo po namenu oz.
vrsti bolezni.

TURA 6

PO DEŽELI ŠTORKELJ

Kraji na poti:
Moravske Toplice –
Tešanovci – Bogojina
– Strehovci – Renkovci
– Turnišče – Nedelica –
Velika Polana – Gomilica
– Beltinci – Rakičan
– Noršinci – Mlajtinci –
Moravske Toplice

• Magyarszombatfa

Moravske Toplice

Tešanovci

Strehovci
• Dobrovnik

Rakičan
Renkovci
• Lenti
• Gančini

Turnišče
Beltinci

• Banovci

Gomilica

Nedelica

• Odranci

Mu
ra

Velika Polana
• Mala Polana

Težavnost: lahka

Priporočljiv tip kolesa:
treking

Bogojina

Noršinci

Skupen vzpon: 160 m

Tip poti: kolesarska steza,
asflatirana lokalna cesta

• Velemér
• Bukovnica

• Murska Sobota

Dolžina: ca. 50 km

Ocena potrebnega časa:
4 ure

• Vučja Gomila

• Puconci

• Cven

• Lendava

Opis poti:
Pot nas pelje proti Tešanovcem,
kjer srečate prvo štorkljino
gnezdo. Nadaljujete proti
Bogojini z znamenito Plečnikovo
cerkvijo in lončarski vasi Filovci.
Ravninska pot vodi vse do
Strehovec, kjer ne boste zavili
med vinograde »Strehovskih
goric« ampak naprej po
panonski ravnici proti, kjer
integralno pridelujejo okusni
paradižnik Lušt in Turnišču, ki je
znano po čevljarstvu in romarski
cerkvi »Marijinega nebovzetja«,
katere najstarejši del je star
že 900 let. Skozi Nedelico se
med ravninskimi »šumami« gozdovi, pripeljete do Velike
Polane, evropske vasi štorkelj.
Na Sabolovi domačiji izdelujejo
izdelke iz ličja, v „Copekovem
mlinu“ pa je bil doma Miško
Kranjec. Asfaltirana pot vas
skozi zaščiteno močvirje pripelje
v Beltince in nadaljujete po
kolesarski stezi proti Rakičanu.
V vasi Rakičan zavijete proti
Noršincem in naprej proti
Mlajtincem. Pred Mlajtinci
zavijete nazaj proti Moravskim
toplicam.

TURA 6

PO DEŽELI ŠTORKELJ

Zanimivosti ob poti:
Bogojina: Plečnikova cerkev
Turnišče: Cerkev Marijinega
nebovzetja, stara 900 let in
poleg Brezja najpomembnejša
romarska cerkev v Sloveniji, kjer
se 15 avgusta zbere več kot 10
000 romarjev.

Velika Polana: Evropska vas
štorkelj, kjer gnezdi največ
štorkelj v Sloveniji. Kar 9 parov
belih štorkelj si išče hrano v
bližnjem močvirju »Polanskega
loga« in na slikovitih močvirnih
travnikih, ki so zaščiteni.
Copekov mlin leži na obrobju
»Polanskega loga« in ob potoku
Črncu. Od 5 mlinov se je ohranil
samo še Copekov mlin in bil
obnovljen s pomočjo Evropskih
sredstev.
Beltinci: Beltinski grad:
osrednja graščina izvira že
iz 13 stoletja, svojo baročno
podobo je dobila v 17. Stoletju.
Z podzemnimi obokanimi rovi
je povezan z župnijsko cerkvijo
Sv. Ladislava iz 17 stoletja, kjer
je grobnica zadnjih lastnikov
gradu, grofov Zichy. V gradu
je sedež Zavoda za kulturo in
turizem Beltinci, kjer vam bodo
organizirali ogled lekarniškega
muzeja in zanimivega muzeja«
starodobnih koles«. V grajski
restavraciji vam bodo ponudili
odlično prekmursko hrano.

TURA 7

CELODNEVNO SPOZNAVANJE PREKMURSKIH SKRIVNOSTI

Kraji na poti:
Terme 3000 – Moravske
Toplice – Vučja Gomila
– Rotunda, Selo –
Bukovnica – Bukovniško
jezero – Strehovci – Hiša
rokodelstev PANNart,
Dobrovnik – Tropski vrt
Ocean Orchids, Dobrovnik
– Bogojina – Izletniška
kmetija Puhan, Bogojina
– Podeželska čokoladnica
Passero, Tešanovci – Terme
3000 – Moravske Toplice
Dolžina: ca. 43 km
Skupen vzpon: 550 m
Ocena potrebnega časa:
3,5 ure
Težavnost: dokaj zahtevna
Tip poti: kolesarska steza,
asfaltirana lokalna cesta
Priporočljiv tip kolesa:
treking

• Magyarszombatfa

Prosenjakovci

• Fokovci

• Krnci

• Velemér

Selo

• Andrejci

• Sebeborci

• Szentgyörgyvölgy

Motvarjevci

Vučja Gomila
Moravske Toplice

Kobilje
• Matjanci

Tešanovci

Bogojina

Bukovniško jezero

Filovci
Lendava

• Ivanci

Dobrovnik
•Bödeháza
•Žitkovci

Opis poti:
Delno makadamska, sicer pa
asfaltirana pot s številnimi
kratkimi in strmimi vzponi
ter spusti, poteka po lokalnih
cestah, kolesarskih poteh in
gozdnih makadamskih poteh.
Celodnevni kolesarski izlet s
številnimi postanki in ogledi
znamenitosti je primeren za
telesno bolje pripravljene
kolesarje. Najboljša izbira za
turo je treking kolo, primerno za
vožnjo po makadamskih cestah,
opcijsko tudi gorsko kolo.
Telesno manj pripravljenim
kolesarjem zaradi vzponov na
Goričkem priporočamo izposojo
električnega kolesa.

TURA 7

CELODNEVNO SPOZNAVANJE PREKMURSKIH SKRIVNOSTI

Zanimivosti ob poti:
Selo (Rotunda): Miniaturna
okrogla cerkvica -rotunda sv.
Nikolaja in Device Marije, je
izjemen spomenik okrogle
romanske arhitekture ter
gotskega slikarstva. Nastala
je v sredini 13. stoletja, po
nekaterih pričevanjih pa naj bi
jo zgradili templjarji. Notranjost
s kupolo krasijo freske, ki med
drugim prikazujejo prizore
iz Kristusovega trpljenja in
Pasijona.
V rokodelski hiši PANNart
ponovno oživijo že pozabljene
rokodelske veščine. Mojstri
rokodelstva iz Prekmurja v
njej na ogled postavljajo svoje
izdelke: lončarji uporabno in
okrasno keramiko, pletarji
okrasne figurice, košare in
cekarje iz ličja in šibja, mojstri
izdelovanja medenjakov pa
okrasne medenjake.
V vrtu tropskih rastlin v
Dobrovniku, ki ga ogreva topla
termalna voda, bodo vaše oči
pobožale čudovite raznobarvne

orhideje. Poleg njih lahko
občudujete še zanimive tropske
in subtropske rastline z vsega
sveta: banane, avokado, vanilijo,
papajo, mango, ananas, ilang,
taro, ingver in karambolo.

Vasica Bogojina, ki leži tik
pred vstopom v Krajinski
park Goričko, se ponaša s
čudovito cerkvijo, ki velja za
eno najlepših stavb sodobne
sakralne arhitekture na

slovenskem. Zaradi snežno
bele zunanjosti jo domačini
imenujejo Bela golobica,
pod njo pa se podpisuje
znani slovenski arhitekt Jože
Plečnik. Notranjost je bogato
poslikana in okrašena s stebri iz
marmorja.
Ob obisku izletniške kmetije
Puhan vam bodo na krožnik
naložili domače prekmurske
jedi, kot so bograč, koline z
bujto repo, dödole, prekmursko
gibanico, retaše in posolanko.
Vse sestavine za jedi pridelujejo
sami na kmetiji v Černelavcih,
kjer obdelujejo 11 hektarjev
njiv, redijo prašiče in gojijo
zelenjavo.
Podeželska čokoladnica
Passero v Tešanovcih je brez
dvoma najboljša izbira za
zadnji postanek na kolesarski
turi. Slastna čokolada in
božanski pralineji z okusom
buč, prekmurske gibanice,
jurke, traminca in bezga bodo
poskrbeli, da boste okusili vse
sladkosti Prekmurja!

TERME 3000

RAJSKO IZHODIŠČE ZA KOLESARJE

Pred vami je kolesarski oddih, kjer boste pustili skrbi daleč za
sabo. S kolesom si boste ogledali pravljično pokrajino in uživali
v jedeh, za katere še niste slišali, a jih ne boste nikoli pozabili. V
termah pa se boste prepustili termalnemu razvajanju in bili tako
naslednji dan pripravljeni na nov kolesarski podvig!
V Termah 3000 kolesarjem ponujamo

Í Omogočamo vam hrambo vašega
kolesa v naši kolesarnici, kjer kolo
lahko tudi očistite in pripravite na
naslednjo kolesarsko turo.
Í Za vas smo v Bike Centru/TIC
Moravske Toplice uredili možnost
izposoje različnih vrst koles, na
željo pa vam v omenjenem centru
tudi popravijo vaše kolo.
Í Sodelujemo z lokalnimi vodiči, ki
jih lahko najamete za določene
kolesarske ture. Oni vas bodo
zagotovo najbolje znali pristno
popeljati skozi prekmursko
pokrajino! (Več na Ride Goričko,
www.ridegoricko.com.)
Í Po kolesarjenju sprostite svoje
mišice na termalnem hotelskem
kopališču, v Termalnem parku
Terme 3000 ali v svetu savn.
Í Izkoristite darilni bon v vrednosti
10 evrov in obiščite hotelski
wellness, kjer si po napornih
etapah privoščite masažo s
prekmurskimi zelišči ali blagodejno
kopel v črni termo-mineralni vodi,
ki bo regenerirala vaše telo.
Í Vsak dan vam polepšamo s
presenečenjem v sobi in vam na
obraz pričaramo dnevni nasmeh
zdravja.

