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DOŽIVETJA  
V OKOLICI

Term Ptuj

Pred vami so najboljši nasveti za nepozabne izlete v 
okolici najstarejšega slovenskega mesta – Ptuj!
Prepričani smo, da boste med njimi dobili prenekatero idejo za izlete, ki vam bodo še dolgo ostali v spominu. 
Številni izleti, ki jih boste našli v brošuri, potekajo organizirano, za podrobnejše informacije se obrnite na osebje 
na recepcijah ali na naše animatorje, ki vam bodo z veseljem podali koristne napotke. Če se na izlet odpravljate 
individualno, vam priporočamo, da preverite odpiralne čase in informacije o morebitni vstopnini.

Želimo vam nepozaben oddih in edinstvena doživetja!



Legenda: €  Oznaka za plačljivo vstopnino   Oddaljenost od Term Ptuj

DOŽIVETJA V OKOLICI,  KI JIH NE SMETE ZAMUDITI

Ptujsko morje – Ptujsko jezero 
in Vejkpark   4 km
Ptujsko jezero na Dravi spada 
med največja umetna jezera 
v Sloveniji. Okrog jezera vodi 
urejena pot. Do rekreacijskega 
centra Ranca se lahko iz Term 
Ptuj podate peš ali s kolesi. 
V poletni sezoni je na jezeru 
bogata ponudba vodnih športov. 
Tukaj lahko »vejkate« v prvem 
slovenskem Vejkparku. 
www.wakepark.si

Pustolovski park Vurberk ob 
gradu Vurberk   13 km
V neposredni bližini gradu 
se nahaja Pustolovski park 
Vurberk. Za ljubitelje plezanja in 
adrenalina so v krošnjah dreves 
pripravljene tri proge različnih 
težavnostnih stopenj. Oglejte 
si še ostanke skrivnostnega 
gradu Vurberk in se napolnite z 
zdravilno energijo na številnih 
energetskih točkah.
www.pustolovski-vurberk.si

Pravljični gozd Rdeča kapica  
13 km
Podajte se na družinsko 
dogodivščino v pravljični gozd 
Rdeča kapica (Mohorkova graba). 
V pravljičnih hišicah v naravnem 
okolju vas pričakujejo  prizori 
iz znanih pravljic. Hišice so na 
ogled od petka do nedelje.

Igra golfa na Golf igrišču Ptuj   
200 m 
V neposredni bližini Term Ptuj se 
nahaja čudovito golf igrišče z 18-
imi igralnimi polji.  Znamenitost 
Ptujskega igrišča, ki po količini 
vodnih ovir sodi v sam vrh med 
slovenskimi igrišči, je 14. luknja 
na otočku. 
www.golf-ptuj.si

Pustolovski park Betnava  28 
km
Ob Betnavskem dvorcu v gozdu 
se nahaja pustolovski park s 
sedmimi različno zahtevnimi 
progami, speljanimi po drevesih, 
drogovih in različnih brveh in 
vrveh, na višini od 1-8 m nad 
tlemi. 
www.pustolovski-park.si

Wakepark Dooplek  23 km 
Wakepark v Krajinskem parku 
Drava omogoča hkrati deskanje 
oz. smučanje na vodi do 7 
uporabnikom, z maksimalno 
hitrostjo 40 km na uro.
www.dooplek.si

http://www.wakepark.si
http://www.pustolovski-vurberk.si
http://www.golf-ptuj.si
http://www.pustolovski-park.si
http://www.dooplek.si
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Rovi pod Ptujskim gradom 
  1 km
Oglejte si rove pod Ptujskim 
gradom in spoznajte zgodovino 
in urbane legende, ki se skrivajo 
v podzemnih hodnikih. V rovih 
organizirajo tudi različne vinske 
in pivske degustacije.

Ptujska vinska klet   1 km
Ptujska vinska klet z več kot 
700-letno tradicijo velja za 
najstarejšo na Slovenskem. V 
arhivski zakladnici najdete tudi 
najstarejše vino Zlata trta iz leta 
1917. Vinska klet je opremljena z 
zvočnimi in svetlobnimi učinki, 
ki se prepletajo z izrezbarjenimi 
podobami na lesenih sodih.
www.wakepark.si

Mariborsko Pohorje   31 km
Na Mariborsko Pohorje, največji 
smučarski center v Sloveniji, se 
lahko povzpnete z gondolo in 
uživate v čudovitih razgledih. 
V letnem času Pohorje vabi z 
bike parkom, adrenalinskim 
letnim sankališčem PohorJET 
in številnimi možnostmi za 
pohodništvo. 
www.visitpohorje.si

Arheološki park Panorama
  2 km
Nepozidan travnat grič v 
središču mesta, domačinom 
znan pod imenom Panorama, 
je v strokovni javnosti zaradi 
odkritja večjega števila rimskih 
kamnitih spomenikov že od 
sredine 19. stoletja znan kot 
bogato arheološko najdišče. 
Na griču in pod njim se 
nahaja osrednji del rimskega 
mesta, s pomembnimi objekti 
javnega značaja (svetišča, 
zgodnjekrščanska cerkev, utrdbe 
in pokrita tržnica).

http://www.wakepark.si
http://www.visitpohorje.si


NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 

Ptujski grad  2 km
Sprehodite se po griču na 
Ptujski grad, s katerega se 
odpira čudovit razgled. Danes se 
grad kaže v podobi, kakršno so 
izoblikovala stoletja prezidav. Po 
drugi sv. vojni je bil spremenjen 
v muzej. 
www.pmpo.si

Krajinski park Šturmovci   12 
km 
Ob sprehodu ob ptujskem 
jezeru obiščite tudi krajinski 
park Šturmovec, kjer vas bo 
presenetil čisto drugačen svet: 
prodišča, plitvine, poplavni 
gozdovi ter čudoviti travniki z 
redkimi drevesi, ki spominjajo 
na negovane grajske parke.

III. mitrej na Zgornjem Bregu  
2 km
V zahodnem delu rimske 
Petovione, na Zgornjem 
Bregu, je bilo v gosto pozidani 
stanovanjski četrti takratnega 
mesta postavljeno največje 
Mitrovo svetišče. Svetišče, 
zgrajeno sredi 3. stol. je 
ohranjeno pod zaščitno stavbo.

Puhov muzej  21 km
Ljubitelji starodobnih vozil si 
lahko v muzeju ogledate številne 
eksponate izumitelja Janeza 
Puha. V času 1. svetovne vojne 
je izdelal znamenito motorno 
kolo in enega najbolj zanesljivih 
motornih vozil.
www.janez-puh.si

Baročni dvorec Štatenberg    
21 km 
Štatenberg je razkošen baročni 
dvorec na razgledni vzpetini 
nad naseljem Makole. Zidati 
so ga pričeli grofje Attemsi, 
najverjetneje že leta 1696. 
Okolica veličastnega dvorca je 
urejena v lep park.
www.dvorecstatenberg.si

Ptujska Gora z baziliko Marije 
Zavetnice  13 km  
Ptujska Gora je gručasto 
naselje z jedrom okoli trga in 
veličastne gotske cerkve, ki leži 
na vrhu griča in je vidna že od 
daleč. Zaradi lepega razgleda 
na Dravsko polje in Haloze je 
priljubljena točka za pohodnike 
in kolesarje.
www.ptujska-gora.si
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http://www.pmpo.si
http://www.janez-puh.si
http://www.dvorecstatenberg.si
http://www.ptujska-gora.si


Cerkev Sv. Trojice v Slovenskih 
goricah  25 km
Baročna cerkev Sv. Trojice 
ja največja zanimivost kraja. 
Legenda pravi, da naj bi se na 
tem mestu prikazovale tri lučke, 
kar so krajani razumeli kot 
znamenje, naj pozidajo cerkev  v 
čast Sv. Trojici.
www.sv-trojica-franciskani.si

Dominkova domačija  14 km   
Kmečka hiša – Dominkova 
domačija velja za najstarejšo v 
celoti ohranjeno hišo, grajeno 
v panonskem stilu. Stara nad 
300 let odraža nekdanji način 
življenja.
www.dedi.si/dediscina/99-
dominkova-domacija

Bistriški vintgar  30 km
Slikovita dolina, ki jo je ustvaril 
potok Bistrica, polna naravnih 
posebnosti. Pot vodi mimo 
rimskega kamnoloma, slapa 
Bistriški Šum, ruševin številnih 
mlinov, najdebelejše jelke v tem 
delu Evrope.
www.maribor-pohorje.si/bistriski-
vintgar.aspx

Botanični vrt TAL 2000  17 km  
 V botaničnem vrtu je na ogled 
največja zbirka rastočih vodnih 
in obvodnih rastlin v Sloveniji,  
zbirka strupenih in  zdravilnih 
rastlin ter manjša zbirka 
mineralov in kamnin. Otroci 
lahko raziskujejo pravljično 
deželo viteza Parzivala.
www.atropa.si/botanicni-vrt-
tal-20002

Čebelarstvo Pislak  8 km  
Prav vsi pa se lahko naučite 
česa novega med obiskom 
Čebelarstva Pislak, kjer tradicijo 
čebelarstva iz leta 1964 nadaljuje 
že tretja generacija.  So največje 
čebelarstvo v Sloveniji, domov 
pa lahko odnesete številne 
njihove medene izdelke, med 
njimi tudi matični mleček, med 
ter pijačo na podlagi medu. 

Svetišča posvečena bogu Mitri
 2,2 km  

V okolici Ptuja so odkrili pet 
svetišč, posvečenih bogu Mitri. 
Ob starodavnih žrtvenih kamnih 
svetišč naj bi se lažje stopilo v 
stik s svojimi notranjimi močmi, 
iz katerih se črpa energija za 
premagovanje vsakdanjega 
stresa. 
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http://www.sv-trojica-franciskani.si
http://www.dedi.si/dediscina/99-dominkova-domacija
http://www.dedi.si/dediscina/99-dominkova-domacija
http://www.maribor-pohorje.si/bistriski-vintgar.aspx
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PREVERITE PONUDBO LOKALNIH PRIDELOVALCEV IN TURISTIČNIH KMETIJ

Ptujska vinska klet   2 km
Vinska klet z več kot 700-letno 
tradicijo velja za najstarejšo 
na Slovenskem in najbogatejšo 
arhivsko vinsko zakladnico z 
občudovanja vredno zbirko vin 
– najstarejše arhivsko vino je iz 
leta 1917 - Zlata trta.
www.ptujska-klet.si

Vinoteka Kobal  2 km 
Kobal Wines je ena izmed 
mlajših vinotek, doma v 
najstarejši hiši na Ptuju. Prva 
serija vin pod blagovno znamko 
Vina Kobal, je nastopila na trgu 
leta 2016. V vinoteki gostijo tako 
zahtevne poznavalce vin kot 
goste, ki preprosto uživajo ob 
kozarcu dobrega vina.
www.kobalwines.si

Vila Mestni hill   11 km 
Vaš trenutek v naravi. Na ogled 
je vila, opremljena s pohištvom 
iz 19. stoletja ter posebna vrsta 
prašičev  - mangalica. Posedite 
lahko ob lokalnih dobrotah 
in uživate v pogledu iz hriba 
posesti.
www.pachamama.si/ptuj

Vidova klet   8 km
Vidova klet je promocijski center 
vinogradnikov iz vinorodnega 
okoliša Haloze, kjer se nahaja 
preko 25 različnih buteljčnih 
kakovostnih in vrhunskih vin 
15-ih vinogradnikov iz Haloz. 
Nudijo vodene degustacije vin in 
prirejajo različne dogodke.
www.vidovaklet.haloze.org

Vinski hram Brenholc in vinska 
cesta Jeruzalem  36 km 
Popeljite se po vinski cesti 
in doživite Jeruzalem: deželo 
kakovostnih vin,  gostoljubnih 
domačinov in očarljive narave. 
Vinski hram Brenholc se nahaja 
v nekdanji Fürstovi graščini 
stari več kot 300 let. Poskusite 
prleške specialitete in  vrhunska 
vina ljutomersko-ormoških goric 
na najvišji točki prelepih vinskih 
gričev.
www.jeruzalem.si, www.brenholc.
comEkološko - biodinamično 

vinarstvo Šuman   22 km 
Vinogradništvo je pri Šumanovih 
doma že več generacij.  V skladu 
z ekološkim načinom kmetovanja 
obdelujejo skoraj 14 hektarjev 
vinogradov. Nudijo strokovno 
vodene degustacije. 
www.vino-suman.eu
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Turistična kmetija Širec    13 
km 
Kmetija Širec se nahaja na 
hribčku Krčevine pri Vurberku, 
kjer je čudovit razgled na 
okoliške kraje. Nudijo domačo 
kulinariko in vodene degustacije 
vin, ki jih vodi vinska kraljica 
Slovenije 2008, Svetlana Širec. 
www.vina-sirec.si

Turistična kmetija Ozmec - 
Šebekova domačija  21 km
Turistična kmetija z dolgoletno 
tradicijo v osrčju Prlekije goste 
s prijaznostjo in gostoljubnostjo 
vabi na domače prleške kmečke 
jedi. 
www.ozmecgsm.com

Kmetija Selinšek s štajersko 
sivko  10 km  
Vijolična polja sivke lahko 
doživite tudi na Štajerskem na 
Kmetiji Selinšek, kjer so  leta 
2010 zasadili 15.000 sadik sivke.  
Že tradicionalno poleti prirejajo 
festival sivke, na katerem poleg 
vodenega ogleda ponujajo 
delavnice ter izdelke iz sivke.
www.stajerskasivka.com

RAZIŠČITE KRAJE V BLIŽINI . . .

Maribor - mesto z najstarejšo 
trto   30 km
Drugo največje mesto v 
Sloveniji, obdano s slikovitimi 
hribi in vinogradi. Sprehod po 
mestu vam bo razkril številne 
znamenitosti, Pohorje pa 
ponudilo številne aktivnosti v 
naravi.
www.maribor-pohorje.si

Ptuj – zakladnica tisočletij    
2 km
Najstarejše slovensko mesto 
se ponaša z bogato dediščino 
preteklosti. Sprehodite se po 
starem mestnem jedru, kjer si 
lahko ogledate Dominikanski in 
Minoritski samostan ter posedite 
na Mestnem trgu v katerem 
izmed mestnih lokalov. 
www.ptuj.info
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Avstrija
Madžarska

Zagreb
Benetke 

München

Celovec

 Gradec

Italija Slovenija

Ljubljana

Trst 

Hrvaška

Budimpešta 

Sava Hoteli Bled 

Terme 3000 
– Moravske 

Toplice

Zdravilišče 
Radenci

Terme Ptuj

St. Bernardin 
resort Portorož

Salinera resort 
Strunjan

San Simon 
resort Izola

HOTELS & RESORTS
Sava Hoteli Bled

Terme 3000 – Moravske Toplice
Zdravilišče Radenci

Terme Ptuj   
St. Bernardin resort Portorož

Salinera resort Strunjan
San Simon resort Izola

Vir fotografij uporabljenih v brošuri: arhiv Sava Hotels & Resorts, TIC Moravske Toplice, www.slovenia.info. 


