
Med certificiranimi partnerji in ponudniki društva Drauradweg Wirte (Ponudniki ob Dravski kolesarski 
poti) so gostilne, restavracije, namestitve, turistične agencije, izposojevalnice in servisi koles ter izletniške 
točke  od Italije do Hrvaške. Več ko 60 partnerjev/ponudnikov društva Drauradweg Wirte ponuja:

• lokacijo v bližini Dravske kolesarske poti
• možnost namestitve tudi samo za eno noč
• varne prostore za shranjevanje koles
• možnost sušenja mokrih kolesarskih oblačil
• kolesarjem prilagojeno ponudbo hrane in pijače
• nasvete in pomoč ob kolesarskih vprašanjih

Iz Dolomitov v panonska prostranstva

Na južni strani Alp

Dravska  
kolesarska pot

www.drauradweg.com

www.drauradwegwirte.com

www.dravabike.si
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Na južni strani Alp
Od svetovno znanih Treh Cin pri Toblachu kolesarite ob Dravi do sončnega mesta Lienz, od šumeče gornje 
Drave do mesta kulture Spittal, iz živahnega Beljaka v pestro pokrajino doline Rož, iz puškarskega mesta  
Borovlje v zasanjano Podjuno, iz obmejnih mest Labot in Dravograd v mesto najstarejše trte na svetu, Maribor,  
kjer se začnejo prostranstva Panonije in kjer na koncu prispete v Varaždin.

Sila reke povezuje
Dravska kolesarka pot vodi skozi naravne krajine mednarodnega pomena in zaradi lege ob Južni železnici 
zagotavlja odlično mobilnost. Pot povezuje topla alpska jezera s strmimi ostenji skalnih vršacev, dinamična  
mesta z umirjenimi vasmi, raznolikost z lepoto in kakovostjo. Avstrijski del Dravske kolesarske poti je bil ocenjen  
kot prva kolesarska pot za e-kolesa v Evropi s petimi zvezdicami*****.

Mladi, neobremenjeni in svobodni
Dravska kolesarska pot vas popelje do sproščenosti in življenjske radosti juga, razvaja z brezmejnim bogastvom  
kulture in domačo kulinariko na stičišču držav Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Idilični kraji ob vodi vabijo 
k počitku – ob Dravi in njenih stranskih pritokih, ob šumečih slapovih, zelenkastih mrtvicah, mogočnih zajezit-
venih jezerih in bleščečih gladinah alpskih jezer.

Etapne krajine. Naravne krajine
Dravska kolesarska pot vodi od Toblacha do Legrada skozi sedem naravnih krajin z različnimi pokrajinskimi 
značilnostmi.

Dravska kolesarska pot
Na južni strani Alp. Iz Dolomitov v prostranstva Panonije.

Dravska kolesarska pot – na južni strani Alp
Iz Dolomitov v prostranstva Panonije

Dejstva o Dravski kolesarski poti

Do kolesarjev prijazni ponudniki

Dravska kolesarska pot in njene značilnosti
Drava in Dravska dolina sta vsaj od obdobja Rimljanov in preselitve narodov naprej izredno  
pomembni kot čezmejna povezovalna os znotraj alpskega prostora. Ob reki Dravi je potekalo 
naseljevanje številnih alpskih pokrajin. Od Greifenburga naprej je bila mogoča plovba s splavi, Drava 
je bila pomembna in hitra povezava z vzhodom. Kdor sledi Dravi, začuti dih zgodovine.

Drava s svojimi zaščitenimi območji Natura 2000 in Ramsarskimi območji sodi med najpomembnejše  
mednarodne rečne pokrajine. Tu v naravnem okolju živijo številne redke zaščitene vrste živali in 
rastlin. Ob Dravi raste največji alpski obrečni gozd sivih jelš v Avstriji in tudi ob zajezitvenih jezerih pri 
hidroelektrarnah lahko kolesarji vidijo izjemne polnaravne vodne pokrajine.

Kulinarično in kulturno raznolikost prostora Alpe-Jadran je mogoče doživeti ob celotni Dravski 
kolesarski poti. Vedno znova spoznavamo skupno, povezovalno kulturno zgodovino Italije, Avstrije, 
Slovenije in Hrvaške. Ponudniki ob Dravski in kolesarjem s svojo ponudbo v veliki meri ponujajo to 
kakovost.

Od Toblacha do Varaždina pelje Dravska kolesarska pot skozi številna idilična in živahna majhna 
alpska mesta s pridihom juga. Obiskovalce vabijo k pohajkovanju, počitku in uživanju.

Kot biseri na ogrlici se na Dravski kolesarski poti vrstijo jezera. Vsako izmed njih ima čisto poseben 
čar. Ker so na južni strani Alp, sodijo jezera na avstrijskem Koroškem med toplejša v vsem alpskem 
prostoru.

Na poti ob Dravi kolesarje spremljajo spektakularna, svetovno znana gorstva, od najbolj slavne 
znamenitosti Dolomitov, Treh Cin, mimo Lienških Dolomitov, Karavank, Kamniških Alp do Pohorja. 
Veličastna kulisa, kamor pogled seže. Le kje lahko to še najdemo?

•  v Avstriji kakovostna kolesarska pot s petimi  
zvezdicami po oceni kluba ADFC

• od Toblacha (ITA) do Legrada (HR) pribl. 510 km

• vseskozi označena

• večinoma poteka neposredno ob Dravi

• odlično prevozna s treking in e-kolesi

•  odlično urejena (asfaltno ali makadamsko 
cestišče)

• za rekreativne kolesarje in družine

• številne znamenitosti v bližini kolesarske poti

• najlepša jezera v bližini kolesarske poti

Poleg tega je v Sloveniji in na Hrvaškem vzpostavljen 
inkubator Drava Bike za ponudnike storitev ob ko-
lesarski poti, v katerega je vključenih 76 ponudnikov 
(66 slovenskih in 10 hrvaških).

Podrobne informacije so na voljo pri:

Tel.: +43 463 3000
www.drauradweg.com

Tel.: +386 2 23 46 611
www.dravabike.si

Vzhodna Tirolska
pribl. 65 km

Avstrijska Koroška
pribl. 225 km Slovenija pribl. 150 km Hrvaška

pribl. 70 km



Vzhodna Tirolska
Na sledi vodnemu toku

Avstrijska Koroška
Kolesarjenje na sončni južni strani Alp

Slovenija
Drava Bike – doživetje za vsakim zavojem!

Hrvaška
Kjer Drava pomeni način življenja

Eden najlepših delov Dravske kolesarske poti se začne 50 km zahodno od Lienza, v Innichenu (San Candido) 
na Južnem Tirolskem. Vas, blizu katere izvira Drava, lahko udobno dosežemo z vlakom. Dobro označena pot 
pelje ob vodi mimo slikovitih vasi po dolini navzdol. Vseskozi se ponujajo priložnosti za postanek ob idiličnih 
zalivih, po katerih je znana Dravska kolesarska pot. Vzhodna Tirolska vzdolž Drave vabi na prijetna odkrivanja. 
Številne naravne in kulturne znamenitosti, ki jih med vožnjo z avtomobilom kaj hitro spregledamo, spremljajo 
pot in pričajo o dogodkih iz davno minulih dni. Tako starodavno zidovje rimljanske naselbine Aguntum –  
edinega antičnega mesta na ozemlju današnje Tirolske, kot grad Bruck v Lienzu. Vsekakor vredno obiska 
je dolomitsko mesto Lienz, ki je daleč naokoli poznano po mediteranskem pridihu in bogati nakupovalni  
ponudbi.

Da bi bili kos Dravski kolesarski poti po Vzhodnem Tirolskem in si kljub temu ohranili moči, se je treba pra-
vilno odločiti pri izbiri prestave na kolesu kakor tudi naročilu pri sedmih vzhodnotirolskih članih društva 
gostilničarjev Drauradweg Wirte. Njihovi kolesarski meniji obetajo okrepčilo za telo, duha in dušo. Kdor se 
ustavi pri kakšnem izmed certificiranih ponudnikov, lahko uživa v značilni vzhodnotirolski gostoljubnosti, re-
gionalnih kulinaričnih specialitetah in prvovrstni postrežbi za kolesarje. Predvsem pa prepriča gostitelj, ki vam 
poda tudi zanimive namige za kolesarje na Dravski kolesarski poti.

Dravska kolesarska pot od Toblaškega polja na Južnem Tirolskem do slovensko-hrvaške meje pri Varaždinu 
oz. Legradu se vije po več kot 500-tih kilometrih. Najdaljši odsek poti, ocenjen s petimi zvezdicami (dobrih  
225 kilometrov), vodi skozi avstrijsko Koroško. Četudi je najjužnejša zvezna dežela Avstrije znana po odlični 
kombinaciji gora in toplih jezerih, se s kolesom v glavnem spuščamo navzdol, nekaj višinskih metrov je predvsem  
od Velikovca naprej. To in dejstvo, da je večina poti speljana po kolesarskih stezah in manj prometnih lokalnih 
cestah, zagotavlja, da je Dravska kolesarska pot v užitek kolesarjem vseh starosti. Kar je še dodatno privlačno 
za družine: najbližje jezero za skok v osvežujočo vodo navadno ni daleč stran.

Kdor se odloči za obisk Dravske kolesarske poti na avstrijskem Koroškem, si naj vzame zadosti časa za zname-
nitosti ob poti. Te se vrstijo kot biseri na ogrlici. Vabljiva mesta z zanimivo zgodovino in majhne, pristne vasi, 
soteske in veličastni slapovi, plovba z ladjami in brodovi. Ker do Velikovca kolesarimo povečini ob Dravi nas 
ves čas poti spremljajo čudoviti pogledi na modro-zeleno barvo reke Drave, vpete med gorsko kuliso. Dodat-
na posebnost Dravske kolesarske poti na avstrijskem Koroškem je bližina sosednje Slovenije in Italije, kar se 
odraža predvsem v kulinariki in kulturi. Le-ta združuje regionalne in sezonske sestavine, nove interpretacije 
kuharskih tradicij in mediteranske vplive krepkim odmerkom življenske radosti v okusno celoto.

Dravska kolesarska pot je v Sloveniji dolga približno 150 km. Primerna je za kolesarje uživače, ki ob svojih 
kolesarskih podvigih zelo radi obiščejo najlepše kotičke, začutijo utrip mest, ki jih obiščejo in v katerih nočijo 
ter obenem razvajajo svoje brbončice in se prepuščajo doživetjem, ki jih le-ta ponujajo. 

Vzdolž same poti nas spremlja reka Drava, enkrat smo ji bližje, spet naslednjič nekoliko odmaknjeni. Spremlja-
jo nas gradovi in njihove zgodbe. V preteklosti so po Dravski dolini splavarji splavili „flose“, dandanes se z njimi 
lahko zapeljemo tudi mi. Vodna doživetja na reki Dravi so tista, ki nas sploh v poletnih dneh zelo razveselijo in 
obenem ohladijo, pa najsi je to veslanje, raftanje ali pa kopanje tako v naravnih kot umetnih bazenih v njeni 
neposredni bližini. Svojevrsten pa je tudi občutek po premaganem klancu v nedrje pohorskih gozdov, ko 
dosežemo Lovrenc na Pohorju, najvišjo točko na poti. Zato je primerna za treking, gorska in električna kolesa. 
Spust nas v dolini nagradi s prečkanjem HE Fala, najstarejše hidroelektrarne na reki Dravi v tem delu Evrope. 
Jabolčna pot v smeri proti Rušam, razvijajočemu se kolesarskemu raju, očara, preden prispemo v Maribor, 
mesto najstarejše trte na svetu in Evropsko prestolnico kulture 2012.

Iz Maribora proti Ptuju lahko izbirate med dvema potema, tako po levem, kot desnem bregu Drave. Rimljani 
so na tem območju zapustili bogato zapuščino, rimske gomile in svetišča nas pospremijo do najstarejšega 
slovenskega mesta, Ptuja. Zatem se reka Drava razlije po Dravskem polju v svoji naravni obliki skozi več kra-
jinskih parkov. Takoj za Ptujem je Ptujsko jezero, v Ormožu očarajo ormoške lagune.

Med Ormožem in mejnim prehodom Trnovec se zdi, kot bi se Drava s potekom meje, ki ga je določil človek, 
šla skrivalnice. Enkrat je v Sloveniji, potem spet na Hrvaškem. Kot slikarjeve poteze s čopičem po praznem 
zelenem platnu – neverjetno in očarljivo. Na teh 70 km je zapeljiva, včasih divja, vselej pa samosvoja Drava v 
dialogu s tisočletno živo prisotnostjo številnih civilizacij in narodov. Ko se ti zazdi, da si doživel že vse, pa se 
pred teboj prikažejo največja jezera Hrvaške.

Dogodivščina se prične v Medžimurju s številnimi kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki ter raznolikimi čari 
narave. Po makadamski cesti ob reki prispemo v Varaždin – v eno najstarejših mest in nekdanje glavno mesto 
Hrvaške: palače, cerkve, samostani, Stari grad, muzeji, galerije, restavracije in terase, parki ter slavno zeleno 
pokopališče.

Pot vodi vzdolž jezera, poleg hidroelektrarne, v smeri proti Donjemu Medžimurju. Spoznajte edinstvene sta-
rodavne obrti Medžimurja, običaje in ljudi, odpotujte v preteklost z obiskom lokalnih etnografskih zbirk, preiz-
kusite se pri izpiranju zlata na Dravi, obiščite Center dr. Rudolfa Steinerja nedaleč od poti in uživajte v domači 
kulinariki.

Na koncu poti se pri Legradu Mura izliva v Dravo. Tu vas pričaka sijajen pogled na Legradsko goro, ki se dviga 
na drugi strani na sosednjem Madžarskem.

Turistična zveza Vzhodne Tirolske
(Tourismusverband Osttirol)
Mühlgasse 11, 9900 Lienz
Avstrija
Tel.: +43 50 212 212
E-Mail: info@osttirol.com

www.drauradwegwirte.com

Koroška turistična organizacija
(Kärnten Werbung)
Völkermarkterring 21-23, 9020 Celovec
Avstrija
Tel.: +43 463 3000
E-Mail: info@kaernten.at

www.drauradweg.com

Turistična zveza Varaždina
Turistično-informacijski center
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Hrvaška
Tel.: +385 42 210 987
E-Mail: info@tourism-varazdin.hr

www.tourism-varazdin.hr

Zavod za turizem Maribor – Pohorje
TIC Maribor / Drava Bike
Partizanska cesta 6a, 2000 Maribor
Slovenija
Tel.: +386 2 23 46 611
E-Mail: info@dravabike.si

www.dravabike.si         / dravabike

Zanimivosti ob  
kolesarski poti
•  Park palčkov Wichtelpark Sillian: V parku palčkov  

se malčki počutijo velikansko. Z mini golfom, adre-
nalinskim parkom idr.

•  Svet užitkov Loacker Genusswelt: V Heinfelsu 
lahko kupiš svoje najljubše vaflje ali pa obiščeš 
interaktivni Svet užitkov.

•  Kopel Aigner Badl: Kopel Aigner Badl obstaja že 
več ko 240 let in je najstarejša ohranjena kmečka 
kopel na Vzhodnem Tirolskem.

•  Vitalpinum: Na 6.500 m2 lahko doživiš vitalno 
moč gora in njihovih zelišč.

•  Soteska Galitzenklamm: Razgledna pot vodi  
skozi gozd, mimo strmih skalnatih sten in čez 
drzno speljane mostove v sotesko. Z vodnim 
igriščem, vodnim labirintom, brodom na jeklenici, 
peščenim igriščem, blatnim bazenom idr.

•  Lienška tržnica: V ulici Messingasse v Lienzu se 
vsak petek in soboto odvija tržnica s stojnicami s 
ponudbo domačih pridelkov.

Zanimivosti ob  
kolesarski poti
•  Stare obrti Medžimurja, lokalne etnografske 

zbirke in izpiranje zlata na Dravi.

•  Zgodovinsko mestno jedro Varaždina s številni-
mi palačami, muzeji, restavracijami, kulturnozgo-
dovinskimi spomeniki in prireditvami.

•  V neposredni bližini poti je Center dr. Rudolfa 
Steinerja ter njegova rojstna hiša.

•  Tradicionalne jedi iz Medžimurja: pretepena 
juha, žličniki in krpice, meso iz tünke, gibanica, 
domača vina. Dobrote iz Varaždina: klipič (slana 
štruca), habsburška juha, puranje meso z mlinci, 
varaždinsko kislo zelje, varaždinsko bučno olje ter 
vsekakor varaždinska torta.

•  Sotočje Mure in Drave pri Legradu.

Zanimivosti ob  
kolesarski poti
Čar Dravske kolesarske poti po avstrijskem Koroškem 
ni samo kolesarjenje, temveč tudi zanimivosti ob poti.

Spittal ob Dravi je s festivalom komedij v dvorcu Porcia  
izraz živahnega kulturnega življenja.

Izlet do Milštatskega jezera (Millstätter See) ali Belega  
jezera (Weissensee) omogoča skok v osvežujočo vodo.

V obdravski metropoli Beljak, drugem največjem mestu  
avstrijske Koroške s slikovitim mestnim jedrom, lahko 
še posebej občutimo mediteransko sproščenost.

V bližini vabita Baško jezero (Faaker See) in Osojsko je- 
zero (Ossiacher See) z odličnimi možnostmi za kopanje.

Poleg tega lahko z Dravske kolesarske poti hitro 
dosežemo Vrbsko jezero (Wörthersee) in Klopinjsko 
jezero (Klopeinersee).

Borovlje (Ferlach) niso samo najjužnejše mesto Avstrije,  
temveč so znane tudi po puškarski umetnosti. Tej 
tradiciji je namenjen poseben muzej.

V kulinariki – pod vplivom Italije in Slovenije – se vam 
na avstrijskem Koroškem uresničijo vse želje.

Zanimivosti ob  
kolesarski poti
•  Dravograjsko jezero: ornitološki rezervat, kjer med  

trstičjem gnezdi preko 150 vrst ptic.

•  Splavarsko doživetje kot nekoč – na Koroškem in 
v Mariboru. 

•  Vodni park Radlje ob Dravi: prvi in edini biološki 
bazen v Sloveniji.

•  HE Fala: na reki Dravi najstarejša, več kot 100 let 
stara hidroelektrarna z muzejem.

•  Drava center: rekreativno-turistični center na ze-
lenem robu mesta v Krajinskem parku Mariborsko 
jezero.

•  Stara trta: najstarejša trta na svetu domuje v 
osrednjem delu starega mestnega jedra na Lentu 
v Mariboru, pred Hišo Stare trte.

•  Ptujski grad: eden izmed najimenitnejših gradov 
v Sloveniji.

•  Ormoške lagune: pomembno gnezdišče vodnih  
ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji.


