
 
 
 

Amazon of Europe Bike Trail 
 

Doživite kolesarjenje na odmaknjenih poteh ob Muri in  
Dravi ter spoznajte ozadje nastanka 5-državnega kolesarskega 

turističnega produkta 

  
 

Odkrijte srce Evropske Amazonke – območja na stičišču treh mogočnih rek in prepleta 

različnih kultur.  

 

Reke Mura, Drava in Donava tvorijo 700 kilometrov dolg zeleni pas, ki povezuje več kot milijon 

hektarjev izredno dragocenih naravnih in kulturnih krajin v petih državah. Postale so simbol 

povezanosti teh držav z razglasitvijo prvega petdržavnega Unescovega biosfernega območja 

na svetu: 5-državno biosferno območje Mura-Drava-Donava, poznano kot Evropska 

Amazonka. 

  

Bogata kulturna dediščina je dokaz živahne zgodovine območja, na katerem so se srečevali 

številni narodi in kulture z vzhoda in zahoda. Prisotnost Otomanskega in Habsburškega 

imperija je še danes vidna v arhitekturi številnih očarljivih mest na tem območju. 

 

Doživite kolesarjenje na kolesarski poti Evropske Amazonke, ki je mednarodna daljinska 

kolesarska pot in vam ponuja edinstveno priložnost za kolesarjenje ob naravnih meandrih rek 

Mure, Drave in Donave od Avstrije preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije.  

 

Kolesarite po stezah skozi globoke odtenke skrivnostnih gozdov in osvežujoče modre barve 

starodavnih rek in mokrišč. Ob koncu dneva pa uživajte v pristnem gostoljubju domačinov, se 

sprostite v termah in okušajte izvrstno lokalno kulinariko. 

 

Spoznajte ozadje nastanka skupne destinacije in 5-državnega kolesarskega 

produkta   

Skozi predstavitve partnerjev v projektu boste spoznali skupno strategijo in ozadje nastanka 

kolesarske poti Amazon of Europe Bike Trail. Rezultat skupnega dela vseh deležnikov v 

projektu je vzorčni primer, kako izkoristiti potenciale območja za razvoj trajnostno naravnanega 

turističnega produkta.  

 

Kolesarite za naravo predstavlja naš način, da se tej čudoviti regiji nekaj vrne in se ohranijo 

izjemni ekosistemi 5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava. 

Ustanovili smo Organizacijo za upravljanje destinacije Evropska Amazonka, kjer del prispevka 

z vašega kolesarskega potovanja namenimo za financiranje naravovarstvenih projektov v 

regiji. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Doživite kolesarjenje na odmaknjenih poteh ob reki Muri in  
Dravi ter poznajte ozadje nastanka 5-državne kolesarske poti. 

 

 

Program potovanja  
 

Dan 1  Začutite Evropsko Amazonko 
Čas kolesarjenja: 3 h 
Dolžina kolesarjenja: 29 km 
 
Dan pričnemo z vožnjo iz Celja proti slikoviti vasici Razkrižje, ki leži v osrčju Prlekije. 
Pred začetkom kolesarjenja bomo moči nabirali ob pitju zdravilne vode iz Ivanovega 
vrelca, ter za trenutek postali na energijskih točkah.  
Po začetni nastavitvi koles in opreme se bomo podali na kolesarsko pot Južne trase 
Amazon of Europe na etapi S2, kjer bomo v kraju Gibina prečkali mejo s Hrvaško. 
Kolesarjenje ob reki Muri bomo nadaljevali do kraja Sveti Martin na Muri, kjer si 
bomo ogledali mlin na Muri, ter se sprehodili po mlinarski poti ob mrtvicah Mure. 
Kolesarjenje bomo nadaljevali na etapi S3 proti kraju Križevec, kjer si bomo ogledali 
izobraževalni center “Med Dvemi Vodami”. V tem izobraževalnem centru boste 
skozi voden ogled pridobili informacije o biotski raznovrstnosti območja med Muro 
in Dravo.  
Program bo obogatila predstavitev direktorja Turistične organizacije Međimurske 
županije g. Rudija Grule, ki nam bo podal svoj pogled kako je potekala vzpostavitev 
kolesarske poti na območju Međimurske županije in kakšne priložnosti prinaša za 
regijo. Kolesarjenje bomo zaključili ob kosilu v kraju Podturen.  
Po kosilu se bomo z avtobusom odpeljali proti mestu Đurđevac. Sledi namestitev v 
hotelu Picok, kjer bo možnost koriščenja hotelskega bazena.  
Na večerjo se bomo odpravili na kmečki turizem v bližnji kraj Mičetinac, kjer bomo 
imeli degustacijo večkrat nagrajenih lokalnih vin, ki imajo posebno noto zaradi 
peščene podlage vinogradov.  
Sledi povratek v hotel. 
 

Dan 2 
 

Odkrijte Evropsko Amazonko 
Čas kolesarjenja: 2 h 
Dolžina kolesarjenja: 32 km 
 
Po zajtrku se bomo odpravili na kolesarjenje po “podravinski ravnici”. Med 
kolesarjenjem si bomo ogledali znamenite “Sipine Đurđevca”, ki so naravni 
fenomen, znan tudi pod imenom hrvaška Sahara. Kolesarjenje bomo zaključili v 
Etno vasici Karlovčan, kjer bomo ob degustaciji lokalnih vin in sirov spoznali 
življenje, kot so ga poznali na tem območju nekoč.  
Obiskal nas bo predstavnik Koprivničko-Križevske županije, ki nam bo predstavil, 
kako so izkoristili potenciale območja za vključitev v razvoj trajnostno naravnanega 
5-državnega turističnega produkta. 
Sledi vožnja z ladjico po reki Dravi do kraja Križnica, kjer si bomo ogledali center 
za varovanje narave v Križnici. Po ogledu sledi kosilo v tradicionalni lokalni gostilni 
“Dravska Iža”, kjer bo možnost poskusiti tudi lokalne specialitete. Po kosilu je 
predviden zaključek programa in vožnja proti Celju.   
 
 
 



 
 
 
 
 

Doživite kolesarjenje na odmaknjenih poteh ob reki Muri in  
Dravi ter poznajte ozadje nastanka 5-državne kolesarske poti. 

 

 

 

Vključeno v program: 
2 dneva | 1 nočitev | 2 kolesarski etapi 
 

• Nastanitev:  

o 1x nočitev v hotelu 4* v enoposteljni sobi, 

o hrana: 1x zajtrk , 2x kosilo, 1x večerja, 

• kolesarjenje na treh kolesarskih etapah Amazon of Europe Bike Trail,  

• najem kolesa in vodenje, 

• vstopnine v muzeje, degustacije vina, vožnja z ladjico in spremljevalni program, 

• avtobusni prevoz, 

• turistične takse in pristojbine.  

 
 

 
Datum: 

 
08.06. – 09.06.2022 

 

Cena 
 

320 eur na udeleženca  
Ob udeležbi minimalno 20 ljudi (pri manjšem številu 

udeležencev je cena višja).  

 
 
Dodatne informacije in rezervacija programa: 

 
  

        

 

Jure Čuček 
Amazon of Europe Booking Centre 

E info@aoebiketrail.com 

M +386 30 686 066 

www.aoebiketrail.com 
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