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Odkrijte ‘‘Die Schlösserstrasse‘‘ – Cesto gradov  

v Avstriji z E-kolesom! 
Posamezniki skupine prispejo v lastni režiji. Srečamo se v mestu 

Feldbach – osrednje mesto občine, ki je zelo dobro povezano z javnimi 

prevoznimi sredstvi. Skupino spremlja odposlanec regije, ki skupini 

predstavi zgodovino in okolico Avstrijsko Štajerske Regije, ki jo domačini 

drugače imenujejo tudi Vulkanland.  

Dan 1: 10:00 Pričnemo z vodenjem po univerzalnem muzeju v 

Feldbacher Tabor. Stara obrambna zgradba je danes vsestranski 

muzej, ki na treh straneh obkroža cerkev mesta Feldbach. Vodenje po 

muzeju nam da vpogled v kmečko in naravno dediščino, spoznamo 

nekdanjo obrti in industrijo, omenjena je tudi arheologija in kultura 

jugovzhodne Avstrijske Štajerske ter mesta Feldbach. Zbirka "Burgen 

und Schlösser" – Dvorci in gradovi nam da občutek za obrambne stavbe 

v okolici, ki so še danes ohranjene, kakor tudi za tiste, ki jih ni več. S to 

zbirko je Tabor idealno izhodišče za kasnejši obisk teh še ohranjenih 

obrambnih stavb – gradov. 

Po kratkem uvodu uporabe modernih E-koles se skupina odpravi na 

skupno kolesarsko turo. Po stranskih poteh se odpeljemo do energijske 

točke v Edelsbachu. Tam je Franz Gsellmanns Weltmaschine ( 

Svetovna Mašina ) posebno  čudežen stroj izdelan iz letalskega 

motorja, dna sodov, krožnega pletilnega stroja, električnega mešalnika, 

kotla za posvečeno vodo, aparata za dihanje, voza, števca, Andrejevega 

križa in še veliko, veliko več lahko odkrijete vgrajenega v stroj.   

Pot se nadaljuje po višinski poti, od koder se odpira čudovit pogled na 

hribovito pokrajino do nebes, v katerih domuje šunka. Vulcano šunka. 

Svet šunke spoznate in okusite  pri vodenem ogledu. Surova šunka iz 

Vkanlanda je ena najboljših v Evropi. Posamezni koraki proizvodnje 

pritegnejo vse naše čute: oči, ušesa, nos, usta. Zabavna pokušina v sobi 

okusov nas razvedri in okusimo lahko celotno paleto proizvedenih 

produktov iz surovega mesa.  

Vrhunec prvega dne kolesarjenja je obisk renesančnega Gradu 

Kornberg. Občudujte zeleni salon, galerijo prednikov in sprehodite se po 

arkadnem hodniku. Seznanite se z zgodovinskim ozadjem družine, ki še 

vedno biva na tem gradu. Sam lastnik gradu vam bo pripovedoval o 

zabavnih anekdotah iz večstoletne zgodovine svoje družine. Simpatičen 

Grof von Bardeau, ki vas bo s penino sprejel na svojem gradu je zares 

nepozabno svojstveno doživetje. Skozi grajski gozd navzdol po pobočju 

vodi pot do Feldbacha. Po 33 km se krog prvega dne zaključi v 

Feldbachu. Gostje naredijo le še Check-in v hotel.  
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Cena na osebo pri minimalno 

4 udeležencih     EUR 475,00 

8 udeležencih     EUR 425,00 

16 udeležencih    EUR 399,00 

Doplačilo na enoposteljno sobo 
3 noči EUR 45,00 

 

Najpomembnejši dodatek v 
prtljagi je veselo srce! 

 

 

 

Dan 2: Po tem ko so se gostje okrepčali pri močnem tradicionalnem 

regionalnem zajtrku, se kolesarska pot nadaljuje po dolini reke Raab do 

Fröhlichberga na hribu Bergl kjer se skupina ustavi v Fromagerie zu 

Riegersburg ( Zorilnici sira ). Prva Avstrijska manufaktura predelave in  

obdelave sira z lastno zorilnico sira. Lastnik Bernhard Gruber se veliko 

posveča postopku imenovanemu Affinage (zorenje) in plemenitenju 

sirov. Če ste ljubitelj ali celo poznavalec sirov boste v pokušini uživali.   

Grad Riegersburg pa se iz terase sirarnice že bohoti iz sosednjega 

hriba v vsej svoji lepoti. Z E-kolesi premagovanje hriba ne bo nobena 

težava. Na daleč je preko 850 let star grad dobro viden, saj je zgrajen na 

vrhu vulkanskega osamelca. Z vrha gradu lahko uživamo v čudovitem 

razgledu. Skupina se pelje skozi stari trg navzgor do prvih grajskih vrat. 

Na jugovzhodni strani se bo skupina sprehodila skozi več grajskih vrat 

do grajskega platoja. Pričakujejo nas zbirke: legendarne ženske, muzej 

čarovnic. Kosilo je v grajski taverni. Sproščeni nadaljujemo pot z obilico 

vtisov iz okoliške pokrajine ob poti skozi Hofberg, Stang, Schießlkogel. V 

Feldbach se ponovno vrnemo po dolini reke Raab. 31 km. 

Dan 3: Tretji dan se peljemo na Jug. Preko Prädiberga, nato golf igrišča 

Gleichenberg, ob vulkanih Gleichenberga do Absetza in še naprej do 

gradu Kapfenstein. Na vrhu ugaslega 2 milijona starega vulkanskega 

hriba se ponosno dviguje grad. Hrib s katerega so nekoč z ognjem 

naznanjali nevarnost, je danes hotel in restavracija s prelepo urejenim 

vrtom. Ob popoldanskem pozdravu iz kuhinje se lahko iz terase 

zazremo v daljavo – dobimo občutek kot da smo na orlovih krilih. Svojo 

pot nadaljujemo do Kuruzzenkogel in arene vulkanov kjer je najstarejši 

tradicionalni mlin ob reki Raab. Družina Berghofer v tem mlinu proizvaja 

Štajersko bučno olje, imenovano tudi „črno zlato“. Od bučnega semena 

do proizvodnje in na koncu do pokušine. Vse si boste lahko ogledali od 

blizu! Ob njivah posajenimi z bučami in koruzo se ob reki Raab 

odpravimo nazaj v Feldbach. Opravili bomo 44 km.  

4. Dan Check out in odhod po lastnem planu. 

 
Vse informacije zbrane na enem mestu: 

 Moderno E-kolo s čelado za 3 dni | Regionalni kolesarski vodič  
 Vodenje & pokušina Vulcano šunke, pokušina v mlinu Berghofer, 

Zorilnica sirov Fromagerie zu Riegersburg 
 Vodenje po muzeju Tabor, Svetovna Mašina, grad Kornberg, grad 

Riegersburg | Kosilo v 2-hodih Burgtaverne na gradu Riegersburg in 
na gradu Kapfenstein 

 3 Nočitve z zajtrkom v zelo lepemhotelu v Feldbach, na dan prihoda 
Polpenzion, osnova dvoposteljna soba 

 Celotna organizacija, obračun in vsi transferji  
 


