
Reka Drava, ki je že tisočletja vir življenja in navdiha, 
kot naravni biser povezuje štiri države: Italijo, Avstrijo, 
Slovenijo in Hrvaško. 

Drava in njene brežine s svojo raznolikostjo, številnimi 
naravnimi vrednotami, zavarovanimi ter varovanimi območji 
narave ponuja prostor za aktivno in zdravo preživljanje 
prostega časa.  

Prepustite se  
toku Drave in 
edinstvenim 
doživetjem,  
ki jih ponuja

Vodna doživetja
Prepustite se toku Drave in edinstvenim vodnim doživetjem, ki jih nudi mogočna reka.

Razgledi na Dravo iz bližnjih vrhov
Izletniške točke, ki ponujajo dih jemajoče razglede na reko Dravo in njeno vijuganje. 

Dravska kolesarska pot – Drava Bike
Ena najlepših kolesarskih poti v Evropi ponuja doživetje za vsakim zavojem in je 
primerna za vse starosti.
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Skala nad Dravogradom Klopca ljubezni Barnik Stolni vrh



Gradovi in dvorci
Dvorci, gradovi in graščine nam odpirajo pogled v preteklost.  
S svojo veličino nas na bregovih reke Drave vabijo k raziskovanju.

Razvaline starega gradu Dravograd, dvorec Bukovje, Pistrov grad, dvorec Mahrenberg, grad 
Fala, grad Viltuš, Mariborski grad, Ptujski grad, grad Muretinci, grad Velika Nedelja, grad 
Ormož, grad Borl... 

Tradicionalne aktivnosti in doživetja

GLAŽUTARSTVO 
Pohorje je s svojimi gozdovi v 17. in 18. 
stoletju ustvarjalo ugodne razmere za 
razvoj fužin in tradicionalnih glažut.

dravabike.sidravafestival.si

SPLAVARJENJE
Nekoč so flosarji, kot so jim rekli v teh krajih, 
opravljali pomembno nalogo transporta lesa 
iz Pohorja po reki Dravi do večjih mest.
 

RANCARIJA 
Ranca je dolg ploščat čoln, ki so ga prvotno 
uporabljali splavarji in je bil del obvezne 
opreme tistih, ki so po reki Dravi z zalogo 
lesa pluli vse do Osijeka.

IZPIRANJE ZLATA 
Izpiranje zlata iz rečnih naplavin je stara več 
tisočletna dejavnost. Pričevalec izpiranja 
zlata na Dravskem polju je vas Zlatoličje.

MLINARSTVO 
Mlinarstvo se je razvilo zaradi potreb ljudi, 
a je kmalu začelo usmerjati tudi njihova 
življenja, saj so bili mlini kraji srečevanja, 
pogovorov in druženja.

Kulturne znamenitosti 
Obiščite stare domačije, odkrijte skrivnosti v muzejih, spoznajte zgodbo  
najstarejše trte na svetu ter najstarejše mesto v Sloveniji. 

Mitnica in Rotunda Muta, Rosenhof ali »Rožni dvor«,  Muzej HE Fala, Muzej najstarejše 
trte na svetu, Hiša Stare trte, Sokov mlin - Kotni mlin, Dominkova domačija... 

Območja Natura 2000 in krajinski parki 
Narava in človek sta se v tisočletjih skupnega življenja neločljivo povezala.
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