DOŽIVITE ZELENI SVET
Radlje ob Dravi

VODNI PARK RADLJE OB DRAVI
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•

zaplavajte med lokvanji v prvem
biološkem bazenu v Sloveniji z naravnim
čistilnim sistemom

•

zaigrajte odbojko na mivki ali
nogomet in ujemite še kakšno ribo v
bližnjem ribniku Reš

Sezonski delovni čas
+386-(0)41 77 11 78
info@greenresot.si
www.greenresort.si
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LUŠTNE GLAMPING HIŠKE
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•

zaspite ob zvokih narave in se zbudite v
novo jutro ob pristnem užitku košarice
lokalnega zajtrka in to kar ob naravnem
bazenu

•

skočite iz spalnice v bazen in iz bazena v
spalnico v manj kot minuti

•

umaknite se pred mestnim vrvežem
in užijte celostno zeleno doživetje, ki je
primerno tako za družine kot tudi vse tiste,
ki si želite le napolniti baterije

Sezonski delovni čas
+386-(0)41 77 11 78
info@greenresot.si
www.greenresort.si

5

PZA

•

utaborite se na postajališču za
avtodome tik ob zelenem biseru in
prespite v poznani postelji ob naravnem
bazenu

•

prebudite se ob prijetnem žvrgolenju
ptic

Odprto vse dni v letu
+386-(0)41 77 11 78
info@greenresot.si
www.greenresort.si
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MARENBERŠKI MLADINSKI HOTEL
•

nastanite se v hotelu, polnem
domačnosti in prilagojenemu tudi
invalidom

•

pocukajte za rokav prijazno osebje
hotela in turistično informacijskega
centra za dodatne informacije o
turistični ponudbi Radelj ob Dravi

Odprto vse dni v letu
+386-(0)41 77 11 78
info@greenresot.si
www.greenresort.si
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APARTMAJI KOPNIK SV.ANTON

•

privoščite si oddih med Pohorskimi
gozdovi

•

raziščite lepote Pohorskih gozdov,
podajte se v neznano ali pa raziščite
katero od pohodnih poti

+386-(0)40 83 38 02
kmetijakopnik@gmail.com
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CENTER RADLJE

•

preučite zakaj so Radlje ob Dravi kraj
srečnega imena ter skozi stare trške
zgradbe in njihove zgodbe spoznajte
zasnovo današnjega mesta

•

potujte skozi čas od Vile Radele preko
Marenberga do Radelj ob Dravi

Vedno dostopno
Trajanje: 1 ura
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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WELNESS CENTER SPROSTITE SE
•

prepustite se toploti in prebudite svoje
telo

•

potopite se v toplino in začutite mir in
sprostitev

Obisk po predhodnem dogovoru
+386 (0)40 27 03 58
tjasa@sprosti-se.si
www.sprosti-se.si
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WELLNESS GLAZER
•

privoščite si razvajanje v prijetno
urejenemu wellness centru, katerega
poslanstvo je nudenje kakovostnih
storitev, namenjenih ohranjanju
in vzdrževanju zdravja, krepitvi
psihičnega ravnovesja ter sproščanju
telesa in duha

Obisk po predhodnem dogovoru
+386(0)41 69 07 67
gabi.glazer69@gmail.com
www.wellness-glazer.si
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RAZSTRUPLJANJE TELESA IN PLANETA
•

prečistite svoja dihala in kožo v solni
sobi, kjer je atmosfera še intenzivnejša
kot v solnih jamah, rudnikih soli ali pa na
morju

•

seznanite se s potekom in pomenom
solnih terapij ter z njihovimi zdravilnimi
učinki in zgodovinsko tradicijo

Obisk po dogovoru
+386-(0)41 75 11 99
vesna@solna-dozivetja.si
www.solna-dozivetja.si
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ČEBELARSTVO BEGIČ
•

začutite čebelarstvo in življenje s
čebelami skozi srce čebelarja

•

opazujte pridne delavke, trote in
veličastno matico ter pokusite plodove
njihovega dela

•

naučite se sami izdelati sveče, mila ali
kreme iz čebeljih produktov

Obisk po dogovoru
Trajanje: 2 uri
+386-(0)51 37 16 79
info@begic.si
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POHODNIŠTVO
•

pohajkujte po urejenih pohodniških
poteh, med katerimi so najbolj znane:
Evropske pešpot E6, Koroška pohodniška
pot, Jakobova ter Emina romarska pot ter
Pot po mejah občine, ki je prva in edina te
vrste v Evropi

•

naužijte se svežega zraka na pohodu po
rekreacijski poti okoli Radelj ali po drugih
lokalno urejenih pohodniških poteh v
prijetnem zavetju gozdov Pohorja in
Kozjaka

Vedno dostopno
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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KOLESARSTVO
•

•

zaženite pedala na kolesu in se
zapeljite po številnih urejenih krožnih
kolesarskih poteh po pobočjih
Pohorja in Kozjaka
podajte se na obrečno kolesarjenje
ob reki Dravi v smeri proti Mariboru
ali proti Avstriji, kjer velja Dravska
kolesarska pot za eno najlepših in
najbolj urejenih v Evropi
Vedno dostopno
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si

•

izposodite si električno, gorsko ali
otroško kolo in s tem zmanjšajte ogljični
odtis zelene destinacije

•

ne skrbite, v primeru okvare tudi
možnost kvalitetnega servisa

pon. – pet.: 8-12 h, 13-18 h, sob. 8-12 h
+386-(0)41-67-09-61
info@sirnik.com
www.bikeshopradlje.si
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ŠPORTNA HIŠA RADLJE
•

najemite prostore v eni izmed
najmodernejših športnih dvoran v skupni
površini kar 2600m2

•

organizirajte prireditev, športno
tekmovanje ali pa izvajajte športno
rekreacijo v dvorani, ki zagotavlja udobno
namestitev kar 1000 obiskovalcem

+386-(0)40 85 22 86
sport@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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ŠPORTNI STADION RADLJE
•

izpopolnite športne veščine na
nogometnem ali atletskem stadionu

•

organizirajte kondicijske priprave
v vrhunskih pogojih z možnostjo
nastanitve

+386-(0)40 85 22 86
sport@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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GOZDNA UČNA POT NA STARI GRAD
•

sprehodite se po eni od urejenih gozdnih poti do Starega gradu, kjer ohranjene
razvaline pričajo o bogati zgodovini mesta

•

zbistrite svoje misli in napolnite pljuča s svežim zrakom na učni poti, speljani po
vzpetini nad mestom Radlje ob vznožju Pohorja

•

ustavite se ob gozdnih zakladih ali preprostih pozitivnih mislih, ki vas bodo spremljali
vse do pravljične razgledne ploščadi Starega gradu in do »zelenega okna« s pravljičnim
panoramskim pogledom na Radlje

Vedno dostopno
Trajanje: 1,5–3 ure
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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VODNA UČNA POT DOBRAVA
•

sprostite se ob pohajkovanju po
razgibanem površju, poraščenim s
hrasti dob, ki ponuja izvrstno izkušnjo
spoznavanja naravnih procesov ob reki
Dravi

•

raziščite številne naravne zanimivosti,
poiščite skriti zaklad, spoznajte vodne
štepihe in viseči most, ki dajejo učni poti
in samemu kraju pridih preteklosti

•

prisluhnite vaškemu posebnežu
Pupaludlu, ki vam bo s svojimi
zanimivimi zgodbami na obraz privabil
Vedno dostopno
Trajanje: 2 uri
+386-(0)41 96 43 04
tomi.miholac@gmail.com
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ZELENA DOŽIVETJA GRAŠČAKA
MARENBERŠKEGA OB REKI DRAVI
•

sprehodite se po edinstveni zaokroženi poti in spoznajte skrivnosti graščaka Sigfrida
Marenberškega

•

doživite naravne, kulturne, rekreacijske in kulinarične kotičke na povsem nov in
privlačen način

Posebej primerno za družine z otroki, saj so posamezne točke opremljene z
različnimi zanimivostmi, kvizi, dejstvi in simpatičnimi liki.
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Vedno dostopno
+386-(0)41 77 11 78
info@greenresot.si
www.greenresort.si
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VODNA UČNA POT VUHREŠČICA
•

prisluhnite žuborenju vode ob ogledu
naravnih in kulturnih znamenitosti
ob poteh, ki so dale zgodovinski in
družbeni pečat Vuhredu

•

začnite pohod pri vaških vodnih koritih,
nadaljujte ga mimo male elektrarne na
Vuhreščici in cerkve Sv. Lovrenca do
pešpoti ob Vuhreščici, ki skrbno skriva
zaklade preteklosti
Vedno dostopno
Trajanje: 2 uri
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA VUHREDA SKOZI ČAS
•

osvežite spomin na prevozna sredstva
in kmečka orodja naših babic in dedkov

•

vrnite se v preteklost in spoznajte
življenje domačinov, ki ga je zelo
zaznamovalo gozdarstvo in splavarstvo

Ogled po dogovoru		
Trajanje: 1-2 uri
+386-(0)31 72 46 18
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POLIGON ZA ULIČNO VADBO IN TRIM STEZA

Vedno dostopno
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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•

razgibajte svoje telo na sedemnajstih
postajah trim steze v zavetju gozda pod
Starim gradom

•

okrepite mišice na dodatnem poligonu
za »street workout«, ki je sestavljen iz
treh sklopov vadbenih gimnastičnih
kompozicij

PIVOVARNA BREWERY
•

oglejte si proizvodnjo piva in okusite
edinstven okus lokalne znamke piva

•

začutite tradicijo obiranja hmelja v
lokalnem okolju

Ogled pivovarne po predhodnem
dogovoru
+386-(0)31 30 16 54
matevz.pogladic@time-brewery.com
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ŽUPANKOVA DOMAČIJA
•

zamislite se ob zgodovinskem
obeležju narodno osvobodilne fronte
s spomenikom posvečenim padlim
borcem in razstavah Partizanske sanitete
na Koroškem iz obdobja druge svetovne
vojne

•

spočijte oči ter druga čutila in se
prepustite prijetnemu razgledu na
mesto

•

Ogled z vodenjem možen po predhodni
najavi v Koroškem pokrajinskem muzeju,
Muzej Radlje ob Dravi.
Vedno dostopno
Trajanje: 1 ura
+386-(0)2 621 2548; 		
+386-(0)41 41 28 55
info.sg@kpm.si
www.kpm.si
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DVOREC S PARKOM
•

občudujte kitajsko suličevko in
druga eksotična drevesa v očarljivem
angleškem parku pri dvorcu, ki je bil
zasnovan v 19. stoletju

•

nadaljujte sprehod po Kalvariji, na
kateri so postavljene originalne plastike
križevega potu, ki bodo navdahnile tudi
zgodovinske privržence

Vedno dostopno
+386-(0)40 85 22 87
turizem@sktmradlje.si
www.sktmradlje.si
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KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ, MUZEJ RADLJE OB DRAVI
•

navdušite se nad bogato zgodovino kraja in okolice z ogledi stalnih, občasnih in
gostujočih razstav:
• Gozdarstvo v sozvočju z naravo
• Spominska soba rodbine Pahernik
• Od umetnosti poklican. Zgodnja leta ustvarjalnosti Karla Pečka
• Zbirke Ferdinanda Leitingerja
• Zbirka Foruma slovanskih kultur
• »Gremo rinkico talat«, otroški svet iger in igrač, zbirka igrač Majde Marije Sušek
• Odločite se za voden ogled Marenberškega gradu in spoznajte skrivnost življenja
Sigfrida Marenberškega
tor.–pet.: 09.00–15.00
sob.: 09.00–13.00
Trajanje: 1 ura
+386-(0)2 621 25 48; 		
+386-(0)41 41 28 55
info.sg@kpm.si
www.kpm.si
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GOZDARSTVO V SOZVOČJU Z NARAVO
•

oglejte si dvojezično razstavo, ki na
poljuden način predstavi značilnosti
sonaravnega gozdarstva, njegove
začetke ter razvoj po svetu in pri nas

•

doživite primer Pahernikov gozdov, ki
na kar 570 ha površine razprostira več
kot 110 let sonaravnega gozdarjenja

tor.–pet.: 09.00–15.00
sob.: 09.00–13.00
Trajanje: 1 ura
+386-(0)2 621 25 48; 		
+386-(0)41 41 28 55
info.sg@kpm.si
www.kpm.si
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MUZEJ MINERALOV REMŠNIK
•

oglejte si več kot 65 vrst čudovitih
naravnih spojin z značilno kristalno
zgradbo iz območja remšniških rudnikov
tudi pod mikroskopom

•

odpravite se na potep po Geološki
tematski poti – odsek Remšnik, ob kateri
je postavljenih pet monolitov, ki gradijo
remšniški nariv in širšo okolico

•

Voden ogled možen po predhodni
najavi v Koroškem pokrajinskem
muzeju, Muzej Radlje ob Dravi.
Za samostojen ogled se oglasite v
sosednjem lokalu in trgovini Dom
Remšnik, Remšnik 3, Podvelka.

Sezonski delovni čas
Trajanje: 1 ura (voden ogled zbirke)
+386-(0)2 621 25 48; 				
+386-(0)41 41 28 55
info.sg@kpm.si
www.kpm.si
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SKRIVNOSTNI PRIDIH STOLETIJ V ROSENHOFU
•

obiščite mistični Rožni dvor, najstarejšo
hišo v Radljah, obdano s parkom in
vzpenjajočimi se stoletnimi vrtnicami

•

privoščite si začutiti blagodejno
energijo dvorca, ki vas bo prerodila in
prevzela, skriti zaklad pa bo vzbudil vašo
domišljijo, ne boste pa se mogli upreti
niti magičnim silam na pomlajevalnem
stolu

Ogled po predhodnemu dogovoru
+386-(0)31 36 56 95
rosenhof.radlje@gmail.com
www.rosenhof.si
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ZAŽIVITE ZELENI SVET TIMUS
•

začutite pristno podeželsko domačnost,
svež zrak in spoznajte izdelavo naravne
zeliščne kozmetike

•

napolnite se z energijo svežega zraka,
sonca, hribov in narave

•

sprehodite se po travnikih z zelišči po
jutranji rosi ali pa v sončnem zahodu

Obisk po predhodnem dogovoru
(od maja do oktobra)
Trajanje: od 1 do 3 ure
+386-(0) 70 26 57 65
info@kozmetikatimus.si
www.kozmetikatimus.si
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OBISK ZELIŠČARKE S POKUŠINO ZELIŠČNIH DOBROT
•

pokukajte na vzorno urejen vrtiček,
spoznajte lokalna zelišča in njihove
blagodejne učinke na telo in duha

•

okusite intenzivnost zeliščnih namazov
in zdravih napitkov, ki bodo navdušili
vse ljubitelje kulinaričnih užitkov

Obisk po predhodnem dogovoru
(od maja do oktobra)
Trajanje: 2 uri
+386-(0)40 53 55 42
jozica.okrogelnik@gmail.com
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KONJENIŠKO IN KINOLOŠKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
•

zajahajte Lipicance – bele bisere
Slovenije

•

vzpostavite pristen stik s prijaznimi
terapevtskimi psi pasme Border Collie

•

raziskujte mini ZOO in si oglejte
južnega sokola, ki je edini vzrejni par v
Sloveniji, in se spoznajte z veliko sovo
uharico in drugimi pticami ujedami

•

preživite dan poln doživetij in izkusite
možnost dela učenja psov
Obisk po dogovoru
+386-(0)51 87 39 31
david.didavide@gmail.com
www.sktmradlje.si
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Mariborska cesta 4, SI-2360 Radlje ob Dravi
+386(0)2 887 32 88, +386(0)40 85 22 87
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