Carpe diem! - Užij dan!
Rekreativne poti
Murska Sobota - Moravske Toplice z okolico

PREKMURJE

Merilo 1 : 50.000
Pot užitka
Za Pot užitka zagotovo velja latinski rek ‘Carpe diem!’ (Užij dan!), saj
nam bo 42 km dolga kolesarska pot popestrila dan in ga spremenila
v užitek in sprostitev. Namenjena je razvajanju celotne družine ali
skupine prijateljev na prijetnem celodnevnem kolesarskem izletu.
Pot v okolici Murske Sobote nas popelje vse do Moravskih Toplic,
središča vodnih užitkov na tem koncu Slovenije.
Uživajte v lepotah, ki vam jih okolica ponuja, in vzpostavite stik z
naravo, raziskujte in odkrivajte neznano, okusite pristne kulinarične
dobrote, razgibajte telo. Predvsem pa … uživajte v dnevu na poti
užitka.

Park nordijske hoje

LEGENDA
KOLESARSKE POTI
Pot užitka

Izhodišče tematske poti

Zacumprala si me

TIC Moravske Toplice
Kranjčeva 3
SI-9226 Moravske Toplice
Tel.: ++386 (0) 2 538 1520
Fax: ++386 (0) 2 538 1522
I-net: www.moravske-toplice.com
E-mail: tic.moravci@siol.net

Kolesarsko počivališče

Kolesarska pot ob Muri

Servis koles

NORDIJSKA HOJA
Zelena pot

Turistični informacijski center

Martjanska pot

Grad

Pot Soboška ravnica

Cerkev

POHODNIŠTVO

Kulturna znamenitost

Pot vinotočev

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
Tel.: ++386 (0)2 530 30 10
I-net: www.murska-sobota.si
E-mail: zavod.kts.ms@siol.net
TIC Murska Sobota
Tel.: ++386 (0)2 534 11 30
E-mail: tic.sobota@siol.net

Naravna vrednota

Pot kulturne dediščine

Kopališče

Evropska pešpot E7
Pomurska planinska pot

1...12

Ponudnik

MERILO 1 : 50 000
1 cm na karti predstavlja 500 m v naravi
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Park nordijske hoje v Murski Soboti, le streljaj stran od mestnega
središča, ponuja številne možnosti za aktivno in sproščeno preživljanje
prostega časa za vse generacije.
Tu vašo vadbo spremljajo svež zrak, šelestenje krošenj in petje ptic.
Bogata paleta barv narave in občutek brezčasnosti pa vas bosta ujela
in v trenutku začarala.
Vzemite si čas zase in si napolnite baterije za nadaljnje življenjske
izzive z obiskom ene izmed pripravljenih tematskih poti, saj s svojo
raznolikostjo skupaj tvorijo bogato ponudbo izbire rekreacije za vse
generacije. Predvsem pa … uživajte v dnevu.

