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Opis

Dolžina poti  pribl. 27,5 km
Čas vožnje  pribl. 2,5 ure
Višinski metri pribl. 600 m
Težavnost 
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju   
Podlaga: pribl. 40% asfalt, 60% makadamska 
cesta
Znamenitosti: lovska koča Orlica, cerkev Sv. 
Anton na Pohorju, cerkev Sv. Lovrenc

LAHKA
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Pot se začne v centru mesta Radlje ob Dravi, na avtobusni 
postaji. Pot vodi preko polja in reke Drave do Vuhreda. Od 
Vuhreda proti Ribnici na Pohorju se asfaltna cesta počasi 
vzpenja. Po dobrih 3 km vožnje zavijemo desno v smeri Sv. 
Antona na Pohorju oz. proti lovski koči na Orlici. Iz asfalt-
ne ceste pridemo na urejeno makadamsko cesto, kjer se 
začne vzpon do lovske koče ter nato do cerkve Sv. Antona 
na Pohorju. Od cerkve Sv. Antona na Pohorju se vrnemo do 
prvega križišča in zavijemo desno. 50 m za prvo kmetijo iz 
asfaltne ceste zavijemo desno na makadamsko ter nadal-
jujemo v spust. Po 300 m pripeljemo iz gozda na odprto ter 
takoj zavijemo desno proti Vuhredu. Sledi  spust do Vuhre-
da s krajšimi vzponi. V Vuhredu si lahko ogledamo cerkev 
Sv. Lovrenca in se  okrepčamo v gostilni Lovec. 
Trasa se zaključi v centru mesta Radlje ob Dravi tako, da 
zaključimo krog poti, katero smo prevozili.
Celotna trasa poteka po makadamskih in asfaltnih cestah 

ter je primerna za gorska kot tudi za treking kolesa. Dolžina 
celotne trase je 27,5 km in je po zahtevnosti označena s 
srednjo težavnostno stopnjo.
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km  Informacije (Zelena: Znamenitosti, razgledne točke)

Start/Cilj Pot začnemo v centru mesta Radlje ob Dravi, na   
                   avtobusni postaji, kjer je tudi cilj naše poti
0 ▲ START po Mariborski cesti
0,2 ► Pri Pekarni Radlje zavijemo na Pohorsko cesto
0,4 ▲ Nadaljujemo po Pohorski cesti
0,6 ▲ V križišču (obvoznica) naravnost
1,44 ◄ Na makadamsko cesto
1,7 ► Držimo  se desne makadamske ceste
2,18 ◄ Po asfaltni cesti
2,59 ► Glavna cesta Radlje-Vuhred
3,36 ► Smer Ribnica na Pohorju
3,53 ◄ Pri gostilni Lovec v smeri Ribnice na Pohorju
6,77 ► Na makadamsko cesto v smeri Sv. Antona
9,08 ▲ Nadaljujemo po isti cesti
9,58 ◄ Nadaljujemo v smeri Lovske koče Orlica
10,02 ▲ Nadaljujemo po isti cesti
10,63 ▲ Lovska koča Orlica
10,77 ▲ Nadaljujemo po isti cesti

12,33 ► Nadaljujemo po isti cesti; že vidimo cerkev
12,88 ► Kapelica 
13,40   Cerkev Sv. Anton (vrnemo se po isti poti)
13,9  ► Kapelica 
14,61 ► Iz asfaltne ceste na makadamsko cesto  
14,93 ► Smer Vuhred; sledi spust 
19  ▲ Nadaljujemo po isti cesti 
20,75 ▲ Nadaljujemo po isti cesti 
22,08 ► Čez mostiček 
23,67  ► Prvo križišče za pokopališčem 
23,8 ▲ Vuhred in cerkev Sv. Lovrenc 
23,9 ◄ Pri gostilni Lovec; smer Radlje ob Dravi 
24,86 ◄ Pri "Mizarstvo Jurač" levo 
25,25 ► Na makadamsko cesto 
26 ► Na asfaltno cesto smer Radlje ob Dravi 
26,77 ▲ V križišču (obvoznica) naravnost na Pohorsko cesto  
27,24 ◄ Pri Pekarni Radlje desno 
27,35  CILJ v centru Radelj ob Dravi, na avtobusni postaji 
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