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Pot do osvojitev najvišjih vrhov
sveta, se začne na najnižjem
domačem gričku.
...
To vodilo naj nas spremlja na vseh
področjih in obdobjih življenja.
Aleš Antolinc

44

Večina nas začne dan z odhodom v šolo, službo ali s kakšno drugo aktivnostjo. Na poti pa se nam pogled velikokrat
ustavi na Pohorju ali na katerem od vinorodnih gričev, ki
obdajajo Maribor. Globoko v sebi začutimo objem narave, ki
nam želi povedati, da bo poskrbela za nas in nas povezala
v eno veliko celoto. Če le znamo prisluhniti govoru narave,
začutimo notranji mir in moč, kar je dovolj, da življenje resnično živimo.
Namen Mariborske transverzale je spoznati mesto in okolico malo drugače, kot smo navajeni.
Skozi pohode na mariborske griče in vrhove bomo spoznali
Maribor in okolico iz različnih zornih kotov. Srečali se bomo
z zgodovino mesta, s pravljičnimi pripovedkami, turistično
ponudbo, ter izvedeli, zakaj smo lahko ponosni na naš Maribor in začutili njegovo pravo sporočilo.
Mariborska transverzala je namenjena začetku spoznavanja in odkrivanja naravnih lepot, naše zgodovine in sedanjosti. V knjižici podajamo le osnovne informacije, ki vas bodo
ponesle v nadaljnje odkrivanje različnih poti in zgodovine.
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MALECNISKA GORCA
NADMORSKA VIŠINA: 350 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 250 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 100 m
IZHODIŠČE:
• Z mestnim avtobusom do Malečnika
• Avto parkiramo pri cerkvi sv. Petra
OPIS POTI: Iz Malečnika od cerkve sv. Petra, ki je sredi vasi, pelje
na Gorco križev pot. Vzpenjamo se po ozki asfaltirani cesti na
severnem delu trga. Kmalu znova zavijemo levo na strmi cestni
odcep, ki vodi ob kapelicah do vrha Gorce.
SESTOP: Vrnemo se lahko po isti poti, lahko se vračamo po daljši
poti čez Hrenco v smeri vinske poti Vodole in na poti spoznamo
pestro turistično ponudbo.
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Ali ste vedeli ...
Križev pot na Gorco je nastal zaradi nevarnosti reke Drave, ki je nevarno naraščala.
V župniji so organizirali prošnje procesije.
Molitev h Gorski Materi Božji je bila uslišana in Drava se je umirjala.
Vseh 13 kapelic je bilo dokončanih 20.
maja 1847. Leta 2006 jih je na novo poslikane blagoslovil mariborski pomožni škof
dr. Anton Stres.
Malečnik je prvič omenjen že leta 1236,
kot manjše razloženo naselje pri Mariboru.
Iz Malečnika se vije vinska pot Vodole
z vinsko fontano in pestro turistično
ponudbo.
Davnega leta 1730 je katakombe, dolge 12
široke pa 4 metre, dal postaviti takratni
malečniški župnik Janez Sittich - možen
ogled.
DOLŽINA IZLETA:
Malečnik – Gorca: 35 min
Gorca – Malečnik: 30 min
Skupaj: 1 ura in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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MELJSKI HRIB
NADMORSKA VIŠINA: 398 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 270 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 128 m
IZHODIŠČE:
• Avtobusna postaja Kolodvor
• Avto lahko parkirate pri trgovinI Lidl v Melju ali na železniški postaji.
OPIS POTI: Po Partizanski cesti nadaljujemo pot do nadvoza, kjer
prečkamo avtocesto, če zavijemo levo, bomo prišli na Stolni vrh.
Pot na Meljski hrib nadaljujemo po Prisojni ulici in naravnost po
vinski cesti proti vzhodu med vinogradi. Že v križišču nas tja začnejo
usmerjati kažipoti – Kmečki turizem Kovačič ali KKK.
SESTOP: Sestop je lahko po isti poti nazaj, lahko pa se spustimo v
Melje po Vinski cesti. Ko prispemo v Einspilerjevo ulico, se usmerimo
na levo, pot nadaljujemo po Krempljevi ulici in nato se po Meljski
cesti vrnemo na kolodvor.
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Ali ste vedeli ...
Meljski hrib je naravni rezervat, na njem
gnezdi kar 61 vrst ptic, predvsem ujed.
Melje je prvič omenjeno leta 1164 in je bilo
komenda malteških vitezov.
Na Meljskem hribu so bile najdene sledi
keltske postojanke iz 1. stoletja pr. n. št.
Na vrhu Meljskega hriba je Konjeniški klub
Karlo.

DOLŽINA IZLETA:
Od železniške postaje – kmečki turizem Kovačič: 1 ura
Meljski hrib – Melje – Maribor: 1 ura
Skupaj: 2 uri in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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STOLNI VRH
NADMORSKA VIŠINA: 383 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 270 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 113 m
IZHODIŠČE:
• Avtobusna postaja Kolodvor
• Avto lahko parkirate pri trgovini Lidl v Melju ali na železniški postaji.
OPIS POTI: Po Partizanski cesti gremo do nadvoza, ki pelje čez
avtocesto, nato v križišču zavijemo v levo in se v loku vzpenjamo
čez nadvoz. Ko prispemo čez nadvoz, zavijemo desno in čez 100 m
zavijemo v ulico Meljski dol, ki nas pripelje do Stolnega vrha.
Vrnemo se lahko po isti poti, če pa se odločimo, da osvojimo še
Meljski hrib, se vrnemo do križišča in pot nadaljujemo proti vzhodu
in po oznakah nadaljujemo pot do kmečkega turizma Kovačič, ki je
tudi najvišja točka Meljskega hriba.
SESTOP: Sestop je lahko po isti poti nazaj, lahko pa se spustimo
v Melje po Vinski cesti. Ko prispemo v Einspilerjevo ulico, se
usmerimo na levo, pot nadaljujemo po Krempljevi ulici in nato se
po Meljski cesti vrnemo na kolodvor.

10
10

Ali ste vedeli ...
Na Stolnem vrhu so leta 1996 postavili križ
v čast samostojnosti Slovenije in v spomin
na papežev obisk Maribora.
Z vrha je lep razgled na mesto, Pohorje,
po Dravski dolini vse do Pece (v lepem
vremenu), proti jugu na Dravsko polje.

DOLŽINA IZLETA:
Avtobusna postaja Kolodvor – Stolni vrh: 1 ura
Stolni vrh – Kolodvor: 1 ura
Skupaj: 2 uri in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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PIRAMIDA
NADMORSKA VIŠINA: 386 m
VIŠINA IZHODIŠČA: Maribor, 270 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 116 m
IZHODIŠČE:
• Avto parkirajte pri Treh ribnikih – mestni park
OPIS POTI: Od avtobusne postaje zavijemo v Tomšičev drevored. Iz
Mestnega parka zavijemo k hišam in nato desno med vinograde.
Pot se vije med vinogradi in kmalu pridemo v gozd, od tam na vršni
travnik (kjer je pozimi možno sankanje) in zavijemo proti vrhu.
SESTOP: Sestop je mogoč po isti poti nazaj ali čez travnik proti
severu v gozd, kjer se pot konča v naselju Ribniško selo in
nadaljujemo pot do treh ribnikov in končno spet v Mestni park.
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Ali ste vedeli ...
Leta 1164 je tukaj stal grad, ki je varoval
Karantanijo pred madžarskimi vpadi,
pozneje ga je porušila strela.
Grof Henrik Brandis je v spomin na
lokacijo starega gradu dal postaviti kapelo,
ki stoji še danes.
Od Piramide do Kalvarije poteka zanimiva
naravoslovna učna pot v dolžini 5 km.

DOLŽINA IZLETA:
Mestni park – vrh: 30 minut
Vrh - mestni park: 30 minut
Skupaj: 1 ura in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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KALVARIJA
NADMORSKA VIŠINA: 375 m
VIŠINA IZHODIŠČA: Maribor, 270 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 105 m
IZHODIŠČE:
• Pot začnemo v Mariboru, v križišču Krekove in Trubarjeve ulice.
OPIS POTI: V križišču zavijemo proti severu. Pot nas vodi ob
zahodnem robu mestnega parka proti Kalvariji. Kmalu pridemo do
gozda, kjer pot zavije močno na levo in vijugasto pelje mimo štirih
križevpotnih kapel, do planote nad cerkvico. Od tam se obiskovalcu
že odpira eden najlepših pogledov na Maribor. Pot nadaljujmo do
cerkvice sv. Barbare.
SESTOP: Od cerkvice na vrhu Kalvarije se po kratki gozdni stezi
počasi spustimo do ozke ceste, ki vodi med vinogradi. Od tam je
čudovit pogled na mesto pod nami. Pot, ki nas vodi med vinogradi
nad današnjo Biotehniško šolo Maribor, se počasi spušča proti
Račjemu dvoru. Od tam se počasi spustimo do Biotehniške šole
Maribor, po ulici Pod vinogradi se vračamo proti mestnemu parku.
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Ali ste vedeli ...
Na vrhu lahko obhodimo cerkvico sv.
Barbare, ki je bila zgrajena leta 1681, ko je
v Mariboru nehala moriti kuga.
Na Kalvarijo lahko pridete po 455 kamnitih
stopnicah, ki vodijo na grič s posestva
Biotehniške šole Maribor.
V 19. stoletju je Kalvarija postala sinonim
nemštva v mestu in tako dobila ime
Nemška Kalvarija.
S kalvarije se lahko sprehodite na Mestni
vrh (348 m), kjer v jeseni stoji mestni
klopotec.

DOLŽINA IZLETA:
Mestni park – vrh: 30 min
Vrh - mestni park: 45 min
Skupaj: 1 ura in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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BRESTERNISKI VRH
NADMORSKA VIŠINA: 489 m
VIŠINA IZHODIŠČA: Kamnica, 290 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 199 m
IZHODIŠČE:
• Avtobusna postaja pri pokopališču z mestnim avtobusom št. 7
• Avto lahko parkirate pri Mariborskem otoku
OPIS POTI: Z avtobusne postaje Kamnica se po pločniku napotimo
proti vzhodu (nazaj proti Mariboru). Pred prvim križiščem zavijemo
na sever. Na desni je kamniško pokopališče, na levi pa parkirišče.
Pred prvim križiščem spet zavijemo levo in po 100 m za poštno
stavbo spet levo, rahlo navzdol.
Krenemo po prvi ulici desno in sledimo edini možni prosti poti.
Ko prečkamo Kamniški potok, se začne vzpon po asfaltirani cesti
pod vinogradi. Na prvem možnem odcepu krenemo po asfaltu
navzgor in spet na prvem odcepu desno na blago vzpenjajočo se
makadamsko pot proti vzhodu. Cesto zapira stanovanjska hiša, od
koder je čudovit pogled na Maribor in okolico, zato zavijemo na
gozdno stezo, ki vodi po grebenu proti zahodu.
Po nekaj minutah smo na prvem vrhu pri razmetanih skalah –
Hudičeve skale (Vražji kamni) 409 m. Pot nadaljujemo navzdol
proti zahodu. Kmalu prispemo na sedlo med Dravsko dolino in
Kamniško grapo. Lep razgled na del Dravske doline in Pohorja. S
sedla vodi cesta rahlo navzdol proti severu, mi pa jo zapustimo in
med stavbama krenemo po stezi navzgor na drugi vrh, 438 m. Ker
je obrasel, je razgleden le tedaj, ko na drevju ni listja.
Sledimo stezi in pri mogočni bukvi stopimo na gozdno cesto. Po
levem kraku se vzpnemo kakšnih 50 m, prečkamo cesto in krenemo
po slabo vidni stezi strmo navzgor skozi mlad borov gozdiček. Po
petih minutah hoje pridemo na stezo, ki vodi desno k lovski koči. Pot
nadaljujemo mimo lovske koče in na prvem križišču zavijemo ostro
levo proti gostišču Panorama pod Bresterniškim vrhom, 489 m.
16
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SESTOP: Vrnemo se po isti poti nazaj.
Ali ste vedeli ...
Ime so Hudičeve skale dobile iz zanimive
pripovedke, ki pravi, da je hudič hotel
pokončati Kamničane in njihove duše.
Nekateri trdijo, da so hudičeve skale
megalitsko svetišče, ki je po velikosti in
lepoti primerljivo z evropskimi.
Za cerkvijo svetega Martina v Kamnici je
urejena razgledna pot na hrib – Martinov
breg.
Hudičeve skale vsebujejo obilo kremenastih kamnin, zato sevajo močno blagodejno
energijo.
Po pisnih virih je cerkev v Kamnici stala že
leta 1093.
DOLŽINA IZLETA:
Kamnica – Bresterniški vrh: 1 ura in 30 minut
Bresterniški vrh – Kamnica: 1 ura in 30 minut
Skupaj: 3 ure in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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URBAN
NADMORSKA VIŠINA: 597 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 290 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 307 m
IZHODIŠČE:
• Avtobusna postaja pri pokopališču z mestnim avtobusom št. 7
• Avto lahko parkirate pri Mariborskem otoku
OPIS POTI: Na postaji za št. 7 v Kamnici zavijemo v desno.
Markirana pot se začne nekaj deset metrov za križiščem, kjer
nas smerna tabla na levi strani cesta usmeri na planinsko pot Sv.
Urbana. Po strmi poti skozi gozd in sadovnjake se vzpnemo do
grebena ter proti severu do cilja. Prvi vrh na grebenu je Lucijin
breg, 525 m. Z njega se spustimo na glavno cesto in po njej do
vrha Urbana.
SESTOP: Sestopamo skozi Kamniško grapo. Neoznačena pot
se začne za kapelico na vrhu. Hodimo po kolovozu čez polje, od
koder se odpira eden izmed najlepših pogledov na Kozjansko, proti
Tojzlovemu in Žavcarjevemu vrhu ter na celotno Pohorje.
Ob jasnih dneh se razgled odpre do Pece in avstrijskih gora. Poljska
steza se spusti do kmetije Bobič, tik pod njo pa pridemo na cesto.
Usmerimo se levo proti gozdu. Skozi sotesko Kamniškega potoka
smo v eni uri v Kamnici.
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Ali ste vedeli ...
Ravno po črti med Kamnico in Urbanom
poteka meja med Slovenskimi goricami in
Kozjakom.
Na Urban pelje lepa razgibana kolesarska
pot po vinorodni in gozdnati pokrajini, ki
se razteza nad Mariborom vse do Kozjaka
na slovito in priljubljeno razgledno točko
Sv. Urban, od koder se nam razprostira
čudovit razgled na Pohorje in Maribor.

DOLŽINA IZLETA:
Kamnica – Sv. Urban: 1 ura in 30 minut
Sv. Urban – Kamnica: 1 ura in 30 minut
Skupaj: 3 ure in 30 minut

Vrh sem osvojil dne:
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ZAVCARJEV VRH
NADMORSKA VIŠINA: 915 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 270 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 645 m
IZHODIŠČE:
• Žaga na Jelovcu (Bresternica) z mestnim avtobusom št 15.
• Avto lahko parkirate pri trgovini Mercator v Bresternici
OPIS POTI: Napotimo se v naselje Jelovec, kjer se markirana pot
začne vzpenjati med naseljem. Sprva je pot asfaltirana, nato se
po makadamski poti sprehodimo med vikendi in kmetijami do
gozda. Sledimo markacijam in skozi gozd prispemo do Koče in v
nadaljevanju do Žavcarjevega vrha.
SESTOP: Vrnemo se po isti poti.
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Ali ste vedeli ...
Kočo je zgradilo PD Maribor - Matica.
Odprta je bila 10. oktobra 1954 in je bila
prva planinska postojanka na obmejnem
Kozjaku.
Pri koči je bila 25. maja 1969 slovesna
otvoritev Kozjaške poti, ki poteka od
Maribora preko vseh kozjaških vrhov in
grap do Dravograda.

DOLŽINA IZLETA:
Žaga na Jelovcu – Koča na Žavcarjevem vrhu: 2 uri in 30 minut
Koča na Žavcarjevem vrhu – vrh 15 min
Vrh – Žaga: 2 uri
Skupaj: 6 ur

Vrh sem osvojil dne:
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PEKRSKA GORCA
NADMORSKA VIŠINA: 351 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 300 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 51 m
IZHODIŠČE:
• Avtobusna postaja Vrtnarska - Qlandija z mestnim avtobusom
št. 4 ali 19
• Avto parkirate pri TC Qlandija
OPIS POTI: Pekrsko gorco zagledamo takoj, saj je ločena od
pohorskega masiva in zato takoj opazna. Peš po Ilichovi ulici
mimo RTV centra in pot nas pripelje do vznožja Pekrske gorce.
Tam je pod velikimi hrasti urejeno manjše parkirišče, od koder pa
že vidimo pot, posejano s kapelicami. Po kratkem vzponu smo pri
cerkvici.
SESTOP: Po isti poti nazaj, vendar pri kapelici ne zavijemo v gozd.
Pot nadaljujemo med hišami po cesti Na gorco in nato dvakrat
zavijemo na levo stran. Do izhodišča se vrnemo po isti poti.
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Ali ste vedeli ...
O nastanku obstaja več ljudskih razlag,
mogoče pa je res Pekrska gorca odlomljen
vrh Pohorja?
Na vrhu Pekrske gorce stoji cerkvica, do
katere nas z vzhodne strani vodi križev pot
s štirimi lepo obnovljenimi kapelicami.
Včasih so grič imenovali Slovenska kalvarija.
Leta 1955 so po načrtih inženirja Stanka
Bloudka postavili 60-metrsko skakalnico.
Na njej so še v 70. letih potekale mednarodne tekme v smučarskih skokih.

DOLŽINA IZLETA:
TC SUPERNOVA Qlandija – vznožje Pekrske gorce: 20 minut
Vznožje – vrh: 20 minut
Vrh – TC Qlandija: 1 ura
Skupaj: 2 uri

Vrh sem osvojil dne:
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MARIBORSKO POHORJE BELLEVUE
NADMORSKA VIŠINA: 1040 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 328 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 712 m
IZHODIŠČE: spodnja postaja Pohorske vzpenjače
OPIS POTI: Od spodnje postaje po Čopovi smučarski progi , se
začnemo zmerno dvigovati in smo po 40 minutah na trikotni jasi.
Od tam sledimo smučarski čistini, ki se zelo strmo dviga.
Pot je tukaj možna tudi po markacijah v gozdu. Malo pred kočo
Luka se obe poti združita na smučišču. Od koče se vzpenjamo
mimo vlečnice Habakuk in kmalu po položni poti pridemo do
hotela Bellevue.
SESTOP: Vračamo se po isti poti ali po Čopovi smučarski progi do
spodnje postaje vzpenjače.
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Ali ste vedeli ...
Del poti vodi po smučarski progi kjer
poteka znano smučarsko tekmovanje v
svetovnem pokalu za Zlato lisico.
Od hotela Bellevue je lep razgled na
celoten Maribor, Kozjak, Slovenske gorice,
Dravsko in Ptujsko Polje in vse do Gradca.
Malo naprej od hotela je cerkev sv.
Bolfenka iz začetka 16 stoletja, je
pomemben kulturni spomenik.
Kot prvo v Sloveniji in takratni Jugoslaviji,
pa tudi na Balkanu, so pohorsko vzpenjačo
uradno odprli 24. novembra 1957.
Najvišja točka Mariborskega Pohorja je pri
zgornji vlečnici na smučišču Videc.

DOLŽINA IZLETA:
Spodnja postaja Pohorske vzpenjače – Hotel Bellevue: 2 uri
Hotel Bellevue – Spodnja postaja Pohorske vzpenjače:
1 ura in 30 minut
Skupaj: 4 ure

Vrh sem osvojil dne:
25
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SPREHODI

SPREHOD DO MARIBORSKE KOCE
NADMORSKA VIŠINA: 1068 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 1040 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 28 m
IZHODIŠČE: zgornja postaja Pohorske vzpenjače
OPIS POTI: Od zgornje postaje vzpenjače napravimo nekaj korakov
po asfaltirani cesti do odcepa, kjer znova zagledamo markacije
in po široki poti zavijemo na desno v gozd. Široka cesta se zoži
v križišču poti, tam se ločita markirana krajša pot, ki nas vodi do
Mariborske koče, in “sprehajalna pot”, ki nas vodi do Mariborske
koče mimo razglednega stolpa, vendar je pot daljša.
SESTOP: Vračamo se po isti poti do zgornje postaje vzpenjače.
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Ali ste vedeli ...
Kočo, v kateri so imeli Nemci med
okupacijo vojaško postojanko, so partizani
požgali septembra 1944. Mariborski
planinci so na starih temeljih postavili
novo kočo in jo odprli 14. julija 1946.
Lastnik koče je PD Maribor Matica,
ki je bila ustanovljena 6. 6.1919 kot
Mariborska podružnica SPD (danes
Maribor Matica).
Mariborska koča je prva kontrolna točka
Slovenske planinske poti.

DOLŽINA IZLETA:
Zgornja postaja Pohorske vzpenjače – Mariborska koča: 45 minut
Mariborska koča – Zgornja postaja Pohorske vzpenjače: 45 minut
Skupaj: 2 uri

Sprehod sem opravil dne:
29

SPREHOD DO POSTELE IN TRIKOTNE JASE
NADMORSKA VIŠINA: 574 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 270 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 304 m
IZHODIŠČE:
• Začetek Slovenske planinske poti na odcepu Poti na okope od
Streliške ceste št. 70 v Spodnjem Radvanju.
OPIS POTI: Za zadnjo hišo Poti na okope gremo po srednji poti
mimo stebra električnega daljnovoda v gozd. Po gozdu sledimo
markacijam in kmalu prispemo do jase z zaselkom Habakuk. Po
poti prispemo do Poštele. S Poštele vodi planinska pot na desno
v gozd, vendar se mi usmerimo na cesto proti zahodu. Hitro
prispemo do Trikotne jase, od koder je lep pogled na Maribor.
SESTOP: Vračamo se po isti poti ali po Čopovi smučarski progi do
spodnje postaje vzpenjače.
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Ali ste vedeli ...
Na Pošteli je najpomembnejše in najbolje
ohranjeno prazgodovinsko gradišče v tem
delu Slovenije, kjer najdene stavbe segajo
od 4. stoletja pred našim štetjem do 4.
stoletja našega štetja.
Obstaja zanimiva pripovedka o zakladu na
Pošteli in vodnjaku, ki pelje do zaklada.
Tukaj se začne Slovenska planinska pot –
Slovenska transverzala.

DOLŽINA IZLETA:
Spodnje Radvanje – Poštela: 1 ura
Poštela – Trikotna Jasa: 45 minut
Trikotna jasa – Spodnja postaja vzpenjače: 30 minut
Spodnja postaja vzpenjače – Sp. Radvanje: 30 minut
Skupaj: 3 ure

Sprehod sem opravil dne:
31
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SPREHOD NA MERANOVO
NADMORSKA VIŠINA: 503 m
VIŠINA IZHODIŠČA: 284 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 219 m
IZHODIŠČE:
• krožišče v Limbušu
OPIS POTI: V Limbušu ob križišču cest Ob Blažovnici in Pod
gričem pričnemo našo pot. Na samem začetku poti stoji veliko
smerokazov in tabel, sledimo rumeno beli markaciji, ki označuje
tematske poti. Od tukaj se najprej podamo čez grič, kjer je nekoč
stal grad Lembach, zatem pot nadaljujemo po grebenu Vrhov Dol
do Meranovega.
Na sami poti se nam odpirajo čudoviti razgledi. Meranovo je zibelka
sodobnega štajerskega vinogradništva. Na teh znamenitih legah
je nadvojvoda Janez že leta 1822 zasadil žlahtne sorte vinske trte,
in sicer po vzoru, kot so jih sadili v Porenju.
Danes tradicijo nadaljuje Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske
vede Univerze v Mariboru. Pot lahko nadaljujemo naprej do
Andrejevega čebelnjaka in zatem skozi bujne pohorske gozdove
vse do Doma na Pečkah.
SESTOP: Vračamo se po isti poti.
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Ali ste vedeli ...
Na Meranovem si lahko ogledate spominsko sobo nadvojvode Janeza in razvoja
vinogradništva, kip nadvojvode Janeza in
panoramo Maribora, potomko Stare trte,
staro prešo iz leta 1827, zbirke starega
orodja in pripomočkov za vinogradništvo
in kletarstvo. Imate možnost nakupa Meranovih vin ter možnost degustacije vin.

DOLŽINA IZLETA:
Limbuš – Meranova: 1 ura in 30 minut
Meranovo – Limbuš: 1 ura in 30 minut
Skupaj: 3 ure in 30 minut

Sprehod sem opravil dne:
33
31
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