
SPA OG CYKLING I  DET CHARMERENDE SLOVENIEN

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk

© Rad & Reisen

Rutekarakteristik:
Cykelvejen er for det meste flad med 
lette bakker. I cykler på stille biveje, 
gennem marker og på landeveje med 
lidt eller ingen trafik.

Information
Turkode: SLO-1      

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 7 dage / 6 nætter

Rejseperiode: Marts - Oktober 
Se prisliste

Startdage: Hver lørdag

SAMLET LÆNGDE: ca. 240 km
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Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

Dag 1. Ptuj
Ankomst til Sloveniens ældste by, Ptuj. Gå en tur 
gennem denne kønne landsby eller nyd resten af 
dagen med at forkæle jer selv på det 4-stjernede 
Spa-resort Thermal Spa Ptuj.

Dag 2. Ptuj - Maribor - Ptuj (ca. 49 - 60 km)
eller Ptuj - Haloze - Ptuj
I kan enten cykle til den solbeskinnede by Maribor 
eller til den vidtstrakte Haloze-provins, med store 
bøge- og fyrretræsskove, og hvor de gamle romere 
i sin tid lærte slovenerne at producere skønne vine, 
og som i dag er en af Sloveniens største vinområder. 

Dag 3. Ptuj - Radenci (ca. 50 km)
I kører gennem vinmarkerne i Slovenske Gorice-
området og har god tid til at nyde de både smukke 
og frodige landskaber. Snup en svømmetur i en af 
de krystalklare søer med rent, klart vand eller slap 
af på det store Spa-resort Radenci’s.

Dag 4.  (ca. 42 km)
Radenci - Bad Radkersburg - Radenci
I dag har I mulighed for at tage en afstikker til nabo-
landet Østrig. Fra Radenci kører I langs med floden 
Mur og cykler gennem naturreservatet Goricko. I 

kan f.eks. besøge den spændende østrigske by Bad 
Radkersburg, og derfra vende tilbage til Slovenien 
med Spa, forkælelse og afslapning i Radenci.

Dag 5. Radenci - Moravske Toplice (ca. 40 km) 
I cykler til Sloveniens ”Kornkammer” i landbrugsre-
gionen Prekmurje og til byen Moravske Toplice, som 
er bedst kendt som Spa- og helseby. Dagens ende-
lige mål er det 4-stjernede Spa Moravske Toplice, 
som er et af de mest moderne og veludstyrede Spa-
resorts i Slovenien. Nyd det!

Dag 6. Rundtur til Ungarn  (ca. 53 km)
Dagens besøg til nabolandet Ungarn er en fascine-
rende og smuk afledningsmanøvre. Undervejs kan I 
besøge et arbejdende keramikværksted og beundre 
pottemagernes kunst. På vej tilbage til Slovenien 
kan I tage en afslappende pause ved Bukovnica-
søen.

Dag 7. Moravske Toplice
Afrejse eller forlængelse af jeres ophold den herlige 
by Moravske Toplice.  
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En ikke-krævende rute,  
dog med visse stigninger

Cykelparadis i 3 lande
Slovenien fængsler besøgende med originalitet og 
smukke afvekslende landskaber med både skov, 
hede, eng og Middelhavsstemning. Turen fører jer 
langs solsikke- og majsmarker, gennem rolige lands-
byer med en forbløffende skøn, men enkel livsstil. 
Fremragende vine og kulinariske højdepunkter er 
med til at fremhæve oplevelsen af  
en cykelferie i Slovenien.

SLOVENIEN - SPA OG CYKLING

Oplev skøn cykling i det milde grønne landskab, som ved 
Prekmurje, kombineret med skønne, luksuriøse Spa-resorts.

Slovenien på cykel i landet
 fuld af originalitet og skønhed  


