
 

                                                                    IN 

                                          BOŽIČNO NOVOLETNI GRADEC  

                 V NEDELJO, 17. DECEMBRA 2017 OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

Letos vas vabimo zadnjič na pohodniško turistični ogled zvezne dežele Štajerske z njenim 

glavnim mestom Graz ali Gradec. 

Dobimo se na že znanih AP in ob 7.10 uri na AP v Žalcu in se odpeljemo preko Šentilja  do 

zahodnega dela predmestja Graza. Avtobus se bo ustavil na prevalu čez hrib Plabutsch, kjer 

bomo pri gostilni Dorer izstopili in krenili po južni poti tega hriba. Najprej se povzpnemo na 

Oelberg, 599 m, nato pa proti cekvi Sv. Janeza in Pavla, ki se vidi tudi iz mesta. Na vrhu je  

razgledna ploščad. Sledimo pot št. 506 po slemenski poti proti najvišjemu vrhu, to je 

Buchkogel, 656 m z manjšim razglednim stolpom. Od tod se pot spusti do slikovitega gradu 

St. Martin, ki je izobraževalno središče z lepim parkom  in vrtnarijo. Od tod nas bo avtobus 

peljal košček poti do najlepšega baročnega gradu Eggenberg ob vznožju Plabutscha z velikim 

parkom in lapidarijem ( razstava rimskih kamnov ). Samo park in grad si lahko ogledamo po 

želji za vstopnico pa plačate 2 € po osebi. 

Nato se zapeljemo  do parkirišča pri Operi in si peš ogledamo najvažnejše mestne  

znamenitosti oziroma palače. V decembru bo mesto že bogato okrašeno in osvetljeno. 

Povzpeli se bomo  na Schlossberg, to je stari grad nad srednjeveškim Gradcem. Šli bomo do 

najvišje točke grajskega hriba in se nato po stopnišču spustili na enega izmed trgov mesta ter 

zaključili ogled na umetnem, plavajočem, kovinskem otoku sredi hitro tekoče Mure, to je 

Murinsel/otok na Muri, ki pa je tudi privezan na bregove Mure. Na njem je Caffetarna in nato 

po dogovoru zapustimo to lepo mesto ter se odpeljemo proti domu. 

Po opisani poti se bomo sprehajali dobre    in je primerna za vse starostne skupine. 

Ne pozabite na veljavni osebni dokument, prijavnina za lastne stroške pa 

znaša 18 €. 

Pohod bosta vodila vodnika PD ZZV Franjo KUNEJ, telef.št. 031 706 509, e-

pošta: franjokunej@gmail. com in Stanko GAŠPARIČ, telef.št. 041 862 214. 


