
Bogata in vsestranska ponudba turistièno-
zdraviliškega kompleksa TERME 3000 s 
slikovitim okoljem naravnega parka Morav-
skih Toplic je idealna priložnost za programe 
wellnessa, aktivnega preživljanja dopusta in 
športno-rekreativne programe.

Turistièno-zdraviliška ponudba bazira na 
bazenskem kompleksu TERME 3000, kjer je 
edinstvena termo-mineralna voda kopalcem 
na voljo v 20 bazenih pod streho in na 
prostem s številnimi vodnimi programi in 
atra kcijami. To razkošje kopališke ponudbe 
dopolnjuje in zaokrožuje velik športni park na 
umetni travi, trimska steza, fitness, savne in 
solarij. Gostom je na voljo tudi golfsko igrišèe 
z vadišèem, ki kot zelen naravni park obdaja 
celotni turistièni kompleks, le nekaj korakov 
od hotelov AJDA**** in TERMAL***, 
apartmajskega naselja, turistiènega naselja 
z bungalovi kritimi s slamnatimi strehami in 
avtokampa, ki je odprt vse leto.

Ravno tu se preliva vinorodno grièevje Go-
riè kega v prekmursko ravnico. Naravnost 
idilièna zelena podoba naravnega parka in 
bližnje in daljne okolice povezane z dobrimi 
asfaltiranimi cestami, nudi obiskovalcem 
narav nost idealne pogoje za kolesarjenje in 
raziskovanje pokrajine, ki je še kako dru-
gaèna od ostale Slovenije. 

Turisti, ki nas enkrat obišèejo, se radi vraèajo 
v te èudovite kraje in TERME 3000. Vabimo 
tudi vas, da se preprièate …

NARAVNI PARK TERME 3000
MORAVSKE TOPLICE d.d.

Telefon:  02/512-2200
Faks:  02/548-1607
E-mail:  info@terme3000.si
Internet:  www.terme3000.si
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Popolna ponudba 

kolesarskega turizma 

v Pomurju: vodeno kolesarjenje z 
vodniki in animatorji, individualno kolesar-
jenje z uporabo “info paketa”, èudovite trase 
po krajinskem parku Gorièko in svetu ob 
Muri, izposoja koles, merilcev srènega utripa, 
in satelitske navigacije GPS,  kolesarjenje 
po priporoèilih zdravnikov, bogat animacijski 
program, nastanitev v hotelih Term 3000, 
kombinacije s spustom po Muri, golfom,  
jahanjem, wellness programi … 
Prièetek sezone: april/maj 2003.

Za tiste, ki nas nameravate obiskati brez 
last nih koles, ponujamo možnost izposoje. 
Naš “vozni park” vsebuje kolesa priznanih 
znamk Scott USA in Schwinn. Na naših 
kolesih bo spoznavanje Pomurja lah kotno, 
brezskrbno, prijetno in zabavno. Imamo tudi 
otroška kolesa in kolesa za ljudi s posebnimi 
željami. Veseli bomo posamez nikov, družin 
ali organiziranih skupin.

Po priporoèilih zdravnikov za vas nastavimo 
merilec srènega utripa znamke Polar. Z 
njim bo vaše kolesarjenje popolnoma var no 
in usmerjeno h krepitvi vaše splošne kondi-
cije ali hujšanju. Lahko pa izmerimo tudi 
va šo kondicijo ali analiziramo srèni utrip med 
vožnjo in vam ga natisnemo za spomin.

Terme 3000 iz Moravskih Toplic so 
glav ni nosilec turizma v Pomurju. K naši 
bogati in uveljavljeni ponudbi bomo v letu 
2003 dodali tudi kolesarski turizem, ki je 
primeren za vsakogar. Kolesarjenje bo mo-
goèe kombinirati z obstojeèimi programi. 
Mo žno pa bo tudi bivanje na veè lokacijah.

Na voljo vam je tudi satelitska navigacija 
ali GPS podjetja Garmin. Enostavno in 
za bavno vas v vseh vremenskih pogojih 
pripelje do cilja! Uporaba je povsem eno-
stav na in deluje do 10 metrov natanèno. Z 
GPS-om se ne boste izgubili, tudi èe si boste 
to želeli!
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Do sedaj smo pripravili deset atrak-
tivnih prog. Kolesarjenje po njih vas bo 
seznanilo s Pomurjem na prav poseben 
naèin. Med razgibano, pa vendar udobno 
in breskrbno vožnjo boste lahko obèudovali 
pokrajino in si odpoèili živce. 

Naši animatorji bodo poskrbeli za vaš 
nepozaben dopust. Popeljali vas bomo 
po manj prometnih cestah, lahko pa si izbe-
rete tudi gozdne steze. 

Proge so speljane po sonènih grièih 
Krajinskega parka Gorièko in po 
svetu ob reki Muri. Poskrbeli smo za raz-
liène zahtevnosti in dolžine prog, zato na 

kolesarjenje vabimo vse, ki želijo preživeti 
aktivne poèitnice ali konec tedna. 

Dodatne proge so v izdelavi. Za podrobnejše 
informacije obišèite našo spletno stran 
www.pomurjeonbike.com 
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Proga št. 1: 
Velika rapsodija

je po tradicionalnem postavljanju klopotca 
(avgust).
Šalovci (Ekološka kmetija Rengeo):
Ob de lujejo zdravo gorièko zemljo na 
sonaravni naèin. Kmetija obdeluje 45 ha 
zemlje in se ukvarja s poljedelstvom, zele-
njadarstvom, sadjarstvom, prašièerejo in 
predelavo lastnih izdelkov. Imajo svojo lastno 

Relacija: Moravske Toplice, Martjanci, 
Se beborci, Sv. Benedikt, Križevci, Gornji 
Pet rovci, Adrijanci, Šalovci, Domanjševci, 
Berkovci, Prosenjakovci, Selo, Sv. Nikolaj, 
Vuèja gomila, Moravske Toplice
Opis: Proga je primerna za zmerno pri-
pravljene rekreativce, ki ji bodo kos brez 
pretiranih naporov. Med ogledi zanimivosti 
bo dovolj èasa za poèitek, zato so vabljeni 
vsi, ki jih privlaèijo èudoviti razgledi in 
pro  dukti narave. Proga je posejana s števil-
nimi ne predolgimi vzponi in spusti. Osred-
nja zanimivost proge je ekološka kmetija 
Rengeo, kjer bomo  poskusili pridelke.
Zanimivosti:
Ivanovci (Vinogradniški center Gorièko): v 
opušèeni kmetiji je Društvo vinogradnikov 
Gorièko uredilo vinogradniški center. Znan 

trgovinico, v kateri prodajajo lastne pridelke 
in izdelke. Zelo znani so po vzreji na pros-
tem. Redijo svinje, kokoši, škotsko višavsko 
govedo z znaèilno dolgo dlako…
Selo (Rotunda, gozdna uèna pot): Rotunda 
je umetnostni biser Prekmurja iz 13. stoletja. 
Okrogla cerkev Sv. Nikolaja je zaradi svoje 
arhitekture in poslikav eden pomembnejših 
spomenikov romanske kulture v Sloveniji. V 
njeni bližini je tudi gozdna uèna pot, ki vas 
seznani z bogatim rastlinstvom pokrajine.
Dolžina: 51 km
Skupna višinska razlika: 735 m
Maksimalni naklon: 13% (200 m)
Težavnost: zahtevna
Opcije: Zahtevnejši gostje lahko pot po-
daljšajo do Ženavelj (spomenik pristanka 
stra  tosferskega balona); progo lahko skraj-
šate, èe v Gornjih Petrovcih kolesarite po 
glavni cesti do Šalovcev ali èe v Križevcih 
zavijete za Domanjševce.
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Proga št. 3: 
Velika pustolovšèina

Je ena izmed vodilnih v ohranjanju etnološke 
in kulturne dedišèine. Uredili so muzej starih 
kmetijskih strojev, prav tako pa organizirajo 
tudi žetve in mlatitve. Posebna zanimivost je 
tudi slamokrovstvo.
Grad: Kraj je dobil ime po gradu iz 13. sto-
letja na vrhu grièa. Obisk gradu in razgled 
na pokrajino predstavljata izjemen užitek, še 
posebej za kolesarja, ki je s trmo prispel do 
vrha. Grad ima toliko sob, kot je dni v letu, 
po legendi pa naj bi ga ponoèi obiskovali 

Relacija: Moravske Toplice, Sebeborci, 
Vaneèa, Bodonci, Ženkovci, Domanjci, Kra-
šèi, Motovilci, Grad, Otovci, Maèkovci, 
Dan kovci, Mošèanci, Sebeborci, Martjanci, 
Moravske Toplice
Opis: Zaradi vzpona na Grad spada med 
najtežje v ponudbi, vendar jo brez težav zmo-
rejo vsi, ki so vsaj malo telesno aktivni. Ostali 
lahko klance premagajo peš. Zanimive toèke 
nudijo dovolj priložnosti za aktivni poèitek. 
Zanimivosti: 
Ledavsko jezero: Jezero nudi dom blizu 25 
razliènim vrst ptic, ki jih marsikje po Sloveniji 
skoraj ne sreèamo veè. Da je bogato z riba-
mi, se lahko preprièamo ob pogledu na jez, 
ki pogosto gosti desetine ribièev. Jezero se 
z okoliškimi gozdovi in obdelano gorièko po-
krajino staplja v èudovito panoramo.  
Krašèi (TK Ferencovi): Turistièna kmetija Fe-
ren covi tik ob Ledavskem jezeru je dobro 
znana turistom, ki so se zaljubili v Gorièko. 

izkljuèno prijazni duhovi. V neposredni bližini 
naj bi prebival tudi zmaj z zlato krono. Na 
gra du vsako leto poteka prireditev “Noè èa-
rovnic”. 
Otovci (TK Smodiš): Poèitek pri Smodiševih 
se bo prav gotovo prilegel. Zraven sodi po-
ku šina prekmurskih specialitet, sokov, krh-
ljev, sadja, ki ga lahko sami naberete, veè 
kot dvajset vrst žganja in kvalitetnega vina. 
Z domaèije se ponuja èudovit razgled na 
nižino in sosednje grièe. 
Dolžina: 61 km
Skupna višinska razlika:  500 m
Maksimalni naklon: 15% (250 m)
Težavnost: zahtevna
Opcije: Zahtevnejši gostje lahko progo po-
daljšajo do Kuzme in se od tam podajo proti 
Gradu



w
w

w
.p

o
m

u
rje

o
n

b
ik

e
.c

o
m

 

Proga št. 4: 
Energijska dogodivšèina

v senci najstarejšega in najveèjega breka 
(Sorbus terminalis) v Sloveniji. 
Bukovniško jezero (energijske toèke): Izvir 

Relacija: Moravske Toplice, Tešanovci, Vu-
è ja gomila, Selo, Prosenjakovci, Motvarjevci, 
Kobilje, Bukovniško jezero, Dobrovnik, Filov-
ci, Bogojina, Tešanovci, Moravske Toplice
Opis: Grièevnat svet ni pretežaven za ljudi, 
ki se neredno gibljejo. Zanimivosti na progi 
so lepo razpršene in nudijo dovolj poèitka. 
Najtežji del predstavlja vzpon na Vuèjo Go-
mi lo takoj na zaèetku, ki vas nagradi s 
pre  èu dovitim razgledom na vinograde in 
prek mursko ravnico. Osrednja znamenitost 
proge je Bukovniško jezero z izvirom Sv. Vida in 
petdesetimi energijskimi toèkami, za katere 
se splaèa vzeti veè èasa. 
Zanimivosti:
Selo (Rotunda + gozdna uèna pot): Rotunda 
je umetnostni biser Prekmurja iz 13. stoletja. 
Okrogla cerkev Sv. Nikolaja je zaradi svoje ar-
hitekture in poslikav je eden pomembnejših 
spomenikov romanske kulture v Sloveniji.
Kobilje (muzej): Kobilje je spokojna vasica. V 
panonski hiši št. 189 je muzej, ki hrani stare 
delovne stroje, dokumente in denar. Ogleda 
vredna je tudi cerkev Sv. Martina, ki stoji 

Sv. Vida ob slikovitem Bukovniškem jezeru 
je v kratkem èasu postal priljubljena izlet-
niška toèka. V 450-metrskem krogu se 
nahaja okrog 50 zdravilnih energijskih toèk. 
Veèina toèk je oznaèenih. V bližnjem infor-
macijskem centru vam bodo z veseljem dali 
zemljevid. Toèke se razlikujejo po namenu 
oz. vrsti bolezni. 
Filovci (lonèarstvo): Vas Filovci je znana 
po bogati lonèarski tradiciji. Izdelki filovskih 
mojstrov presegajo strogo funk-cionalnost 
in so nepogrešljiv estetski dodatek 
marsikaterega stanovanja.
Bogojina (Pleènikova cerkev): Slovita Ple-
ènikova cerkev Gospodovega vnebohoda z 
nenavadnim okroglim zvonikom je vsekakor 
vredna ogleda. 
Dolžina: 45 km
Skupna višinska razlika: 290 m
Maksimalni naklon: 12% (200 m)
Težavnost: srednje zahtevna
Opcije: Za krajem Selo zavijemo desno 
za Motvarjevce (na žalost se izognemo 
Rotundi!); v Kobilju lahko progo podaljšamo 
do mejnega prehoda z Madžarsko.
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Proga št. 6: 
Mokra pustolovšèina

iz drugaène perspektive. Varno pozibavanje 
v gumijastem èolnu umiri živce in napolni 
dušo.

Relacija: Moravske toplice, Martjanci, Po-
lana, Rankovci, Petanjci, spust po Muri, Iža-
kovci, Beltinci, Ganèani, Ivanci, Noršinci, 
Moravske toplice
Opis: Reka Mura nas s svojo bližino 
vabi, da se spustimo po njenem toku. Iz 
Term 3000 nas od nje loèi dobrih 20 km 
lahkotnega ko   le     sar jenja. Proga je speljana 
po malo pro metnih cestah skozi prekmurske 
vasi do Petanjcev, kjer kolesa zamenjamo 
za èolne. Po dobrih dveh urah varne, pa ven 
  dar vznemirljive vožnje pristanemo na Oto ku 
ljubezni pri Ižakovcih, kjer nas èakajo prek-
murske specialitete. Nato spet sedemo na 
kolesa in lahkotno prikolesarimo do Term 
3000. Celotna proga je popolnoma položna 
in primerna za vsakogar. 
Zanimivosti: 
Reka Mura z vijugajoèo strugo in mrtvimi 
ro kavi nudi dom številnim ogroženim žival-
skim vrstam. Spust po njej nam omogoèi 
tesnejšni stik z vodo in doživljanje reke 

Otok ljubezni je znan izletniški kraj na levem 
bregu Mure v bližini Ižakovcev. Na njem se 
dogajajo družabna sreèanja, možno pa se je 
popeljeti tudi z brodom. Ker ga obliva reka 
Mura in njen rokav, dejansko gre za otok. 
Ižakovci (Prekmurska Iža) je daleè naokrog 
znana po pristnih prekmurskih specialitetah 
in originalnem ambientu. Kdor se ne usta vi 
pri njih, gotovo zamudi nepozaben gurman-
ski dogodek.
Dolžina: 43 km + spust po Muri (dobri 2 uri)
Skupna višinska razlika: 30 m
Maksimalni naklon: 2% (100 m)
Težavnost: lahkotna
Opcija: Kolesarjenje zgolj do Otoka 
ljubezni in nazaj
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Kolesarske poti smo speljali 
po manj prometnih cestah, 
kjer si je v miru mogoèe 
ogledati pomurske 
znamenitosti. 

Povezali smo se s kmeèkimi 
turizmi, zlasti s tistimi, ki 
sonaravno kmetujejo in 
gostišèi. Seveda nismo 
zanemarili kulturnih 
znamenitosti in folklore. Za 
popestritev pa smo pripravili 
tudi zabavne družabne 
aktivnosti!


