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Cesta gradov
- DOŽIVITE ZGODOVINO -
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Gradovi, dvorci, samostani
in zgodovinske utrdbe
v Avstriji in Sloveniji.
www.castleroad.si

Ali ste
vedeli, da …
...

grajski oskrbniki in oskrbnice obdelujejo in vzdržujejo več kot 256 hektarjev naravnih površin? Romantična mesta za piknike in zanimiva vodenja po očarljivih grajskih vrtovih vabijo k sprostitvi in uživanju.

...

čudovit grajski ambient ponuja popolno okolje za
posebne prireditve? Kulturna ponudba sega od intimnih koncertov komorne glasbe do razkošnih opernih
festivalov.

...

na raznovrstnih razstavah lahko spoznate 15.000
let kulturne zgodovine in več kot 2000 let vojaške zgodovine? V sedmih gradovih vas lastniki celo osebno vodijo skozi razkošne zasebne sobane.    

...

lahko Cesto gradov odkrivate tudi z e-kolesom?
Večjezični kolesarski vodniki vas popeljejo do skritih naravnih kotičkov in posebnih kulturnih zakladov v
obeh državah.    

...

se vsako leto več kot 600 parov poroči v grajskih
kapelah, ki ležijo na Cesti gradov? Pravljična grajska
kulisa ponuja edinstven ambient za nepozabno poročno izkušnjo – od izvirne snubitve do nepozabnih medenih tednov.

...

sta avstrijska in slovenska Štajerska približno 462
let tvorili skupen zgodovinski prostor? Cesta gradov
obiskovalce popelje na posebno doživetje spoznavanja skupne zgodovine!

...

Cesta gradov s svojimi prireditvami poskrbi za
čudovite, razburljive in ganljive trenutke skozi vse leto?
Kulturna pomlad, festivalsko poletje, kulinarične prireditve in praznične adventne tržnice spremenijo vsak
dan na grajskem dvoru v nekaj posebnega.

Spoštovani
prijatelji kulture,

K

ot že samo ime pove, je Cesta gradov čezmejna
pot, speljana skozi območje, ki ga zaznamuje eno
najvišjih števil obrambnih utrdb v vsej Evropi. Prvotno je
bila Cesta gradov združenje, ki je povezovalo gradove
avstrijske Štajerske in Gradiščanske, danes pa k njej štejemo tudi slovenske gradove.
37 gradov, dvorcev in samostanov, nekoč sedeži gospostev ali obrambne utrdbe, je dobilo nov namen. Gradovi so danes priljubljeni izletniški cilji in edinstvene prireditvene lokacije. V njih se nahajajo muzeji, ki hranijo
dragocene kulturne zaklade. Gradovi vsako leto privabljajo in navdušujejo številne obiskovalce.
Namen Ceste gradov je ohranjane in nadaljnji razvoj
teh zgodovinskih utrdb ter zagotavljanje dostopnosti
turističnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki jih gradovi ponujajo danes. Cesta gradov skupaj z regionalnimi
podjetji s področja zdravja, kulinarike, kulture in gibanja,
obiskovalcem ponuja bogato in raznoliko ponudbo.   
Vsak grad je razvil edinstven koncept s posebno zgodovinsko noto, kar zagotavlja široko paleto raznolike, a
hkrati dopolnjujoče se turistične in kulturne ponudbe.
Vsem pa je skupna vpetost obstoječe ponudbe v obstoječo zgodovinsko zasnovo gradov in dvorcev.
Vabimo vas k odkrivanju ponudbe Ceste gradov in raziskovanju posebnosti območja, ki se ponaša z bogato
zgodovino.

Veselimo se Vašega obiska!

Konzul mag. Andreas Bardeau
V imenu 37 dvorcev, gradov,
samostanov in zgodovinskih utrdb

Doživite
zgodovino

Cesta gradov
•

Gradi mostove, ki presegajo
geografske, zgodovinske in
kulturne meje.

•

Spodbuja edinstvenost svojih
članov skozi strpnost in
povezovanje.

•

Si prizadeva za trajnostno
ohranjanje kulturne dediščine.

dediščine in uprizoritev slednje v turistične namene.

•

Spodbuja trajnost na podlagi
regionalne vrednostne verige.

V brošuri kulturne ponudbe CASTLE ROAD najdete 74

•

Je platforma za umetnost in
kulturo.

•

Povezuje tradicionalne in
moderne prvine.

Cesta Gradov povezuje 37 gradov, dvorcev, samostanov
in zgodovinskih utrdb v Avstriji in Sloveniji.
Naše poslanstvo je obiskovalcem ponuditi posebna
doživetja. Obenem si prizadevamo za ohranjanje kulturne

navdihujočih kulturnih doživetij v šestih turističnih regijah,
ki jih lahko po želji medsebojno kombinirate.
Tematski sklopi in ponujena doživetja znotraj njih olajšajo
oblikovanje nepozabnih kulturnih doživetij in izletov vzdolž
Ceste gradov.
Kakovostno zasnovana ponudba omogoča načrtovanje
potovanja po meri in s tem zagotavlja zadovoljstvo
obiskovalcev. Z veseljem vam bomo pomagali pri
organizaciji vašega potovanja.
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NAŠ
POTOVALNI
NAMIG!
Tako lahko izgleda
vaš obisk na
veličastni
Cesti gradov:

Veličastna
CESTA GRADOV

V

dvorcih in gradovih so življenje vedno slavili z glasbo in zabavo. Po
preživeti nevarnosti in pridobljeni svobodi je sledilo veliko praznovanje.
Na vašem glasbenem popotovanju po Cesti gradov boste priča živahnemu
vrvežu in globokim čustvom pred osupljivo zgodovinsko kuliso.

6

Dan 1:
•

Sprehod na Ptujski grad in voden
ogled po največji zbirki glasbil v
Sloveniji

•

Kulinarični postanek v znamenitih
restavracijah Rozika ali Ribič v
starem mestnem jedru Ptuja

•

Kosilo z dvema hodoma v avstrijski
Radgoni

•

Vodenje po gradu Tabor s pokušino
vina Uhudler

•

Večerja ob glasbeni spremljavi
in nočitev v baročnem dvorcu
Schielleiten

Dan 2:
•

Zvok orgel v štajerski baziliki svetega
Petra, grad Pöllau

•

1000 angelov in akustične školjke v
knjižnici samostana Vorau

•

Kulinarični zaključek v Gaisriegelhofu
na gradu Obermayerhofen

Št.

Ime gradu

Doživetje 1

Doživetje 2

7

Dvorec Schielleiten

Baročna kulisa in polet z balonom

Piknik in vožnja s kočijo /poleti  

9

Grad Pöllau

Orgelsko popotovanje
&  Styrian Summer Art

Dnevi starodavne glasbe /
avgust

10

Samostan Vorau

Vodenje po avguštinskem samostanu

Poletna akademija starodavne
glasbe / september

19

Grad Güssing

Vodenje skozi največjo zasebno
grobnico v Avstriji

Festival Musical Güssing /
julij + avgust

20 Grad Tabor

Pokušina vina Uhudler na grajskem
dvorišču

Operni festival JOPERA /
avgust

28 Avstrijska Radgona

Vodenje po starem mestnem jedru

Soul & Blues Groove Summit /
julij

34 Grad Slovenska Bistrica

Doživljajsko vodenje in pokušina vin

Dnevi stare glasbe / avgust

35 Ptujski grad

Ogled gradu z največjo zbirko glasbil
v Sloveniji

Festival Arsana: Koncerti
klasične glasbe v slavnostni
dvorani Ptujskega gradu / julij

Doživetja lahko rezervirate na spletni strani www.castleroad.si
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Pomenljiva
CESTA GRADOV

S

krbno urejeni muzeji in umetniške zbirke pričajo o strasti nekdanjih in
sedanjih grajskih lastnikov in lastnic, katerih radovednost in želja po
znanju navdihujeta in bogatita cele generacije. Spoznajte inovativne, odprte
in karizmatične osebnosti, ki so bile daleč pred svojim časom. Postanite tudi
sami oseba, ki premika meje, in raziščite iznajdbe nekaterih najpomembnejših
evropskih raziskovalcev in vizionarjev.

NAŠ
POTOVALNI
NAMIG!
Tako lahko izgleda
vaš obisk na
pomenljivi
Cesti gradov:
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Št.

Ime gradu

Doživetje 1

Doživetje 2

2

Dvorec Stainz

Voden ogled skozi kmetijski muzej
z nadvojvodo Johannom

Gozdna pedagogika
(pedagoško vodenje po gozdu)

3

Grad Deutschlandsberg

Vodenje po muzeju Archeo
Norico

Prireditvi Schilcherberg in
Flammen in Jakobi Fest

12

Grad Aichberg

Umetniški zajtrk z grajskim
gospodom

Grad in njegovi prebivalci vodenje

17

Grad Bernstein

Odkrivanje okolice gradu z grajskim gospodom

Izbrani grajski koncerti /

25 Grad Kornberg

Osebno vodenje po gradu z
grofom Bardeaujem

Die kleine Welt der großen
Schlösser - Führung

30 Grad Murska Sobota

Spoznavanje prekmurskega jezik ob
kavi in prekmurski gibanici

Zgodovina Židov v Murski
Soboti – razstava

32 Lendavski grad

György Zala – slavna dela kiparja
iz Lendave

Bronaste skulpture likovne
kolonije – razstava

mesečno

Doživetja lahko rezervirate na spletni strani www.castleroad.si

Dan 1:

Dan 2:

•

Osebno voden ogled po umetniški
zbirki gradu Aichberg z grajskim
gospodom

•

Sproščujoča nočitev z zajtrkom na
gradu Deutschlandsberg ter jutranji
sprehod po soteski

•

Kreativni meni v grajski restavraciji
Schlosswirt na gradu Kornberg

•

•

Osebno voden ogled po prostorih
gradu Kornberg

Vstopnina in kulinarično presenečenje
na gradu Murska Sobota (kava in
prekmurska gibanica)

•

•

Nadvojvoda Johann, vizionar in pionir
Štajerske, voden ogled dvorca Stainz

Upodabljajoča umetnost v muzeju
bronastih skulptur na Lendavskem
gradu

•

Okusna večerja v restavraciji gradu
Deutschlandsberg

•

Kulinarični postanek pri stolpu Vinarium
s prigrizkom regionalnih specialitet

•

Za zaključek - osebno voden ogled
gradu Bernstein

9

Očarljiva
CESTA GRADOV

C

esto gradov krasita čudovita narava in arhitektura. S pretanjenim občutkom za
celoto so načrtovalci krajine in notranji oblikovalci ustvarili očarljive spomenike
svojega časa. Med sprehodom po razkošnih vrtovih se pred nami razkrivajo čudoviti
naravni zakladi. Osebna vodenja po grajskih vrtovih obiskovalce popeljejo v čas
pohajkovanja, koketiranja in prefinjenih čustev.

NAŠ
POTOVALNI
NAMIG!
Tako lahko izgleda
vaš obisk na
očarljivi
Cesti gradov:

Št.

Ime gradu

Doživetje 1

Doživetje 2

1

Grad Piber

Vodenje po kobilarni lipicancev

Svečanost ob materinskem dnevu
v kobilarni lipicancev  

6

Grad Herberstein

O vitezih in vrtnicah – vodenje

Dvorec Herberstein za ljubitelje
vina – vodenje

21

Grad Kapfenstein

Vulkanizem in vodenje ob vinski
spremljavi

Piknik v vinogradu

27 Bad Gleichenberg

Vodenje po parku zgodovinskega zdravilišča

Bidermajer-festival / junij

29 Grad Grad

Vodenje po Naravnem parku in
gradu  

Dan rokodelstva / oktober

33

Grad Negova

Vodenje po gradu (negovske
čelade) in zeliščnem vrtu

Festival ljubezni / julij

37

Grad Ormož

Vodenje po grajskem parku
s piknikom

Vodenje po gradu in pokušina vin

Doživetja lahko rezervirate na spletni strani www.castleroad.si

Dan 1:

Tag 2:

•

Voden ogled po vrtu gradu
Herberstein  

•

Sanjska nočitev z grajskim zajtrkom
v hotelu gradu Kapfenstein

•

Okusno kosilo v restavraciji Landgut
Marienhof

•

Ogled Naravnega parka in gradu
Grad

•

Voden ogled skozi park
zgodovinskega zdravilišča Bad
Gleichenberg

•

Tipično regionalno kosilo v dvorcu
Rakičan

•

Degustacija vin v kleti posestva
Winkler-Hermaden

•

Voden ogled parka in piknik v parku
gradu Ormož

•

Izvrsten večerni meni v grajski
restavraciji gradu Kapfenstein

11

Pravljična
CESTA GRADOV

G

rajski parki in vrtovi so polni romantičnih paviljonov in skritih kotičkov, ki vabijo
k sanjarjenju. Že stoletja grajska poslopja, stolpi in kapele služijo kot prizorišča
ganljivih zgodb in pravljičnih pripovedk. Vplivi Orienta, romantični elementi in sakralne
umetnine prebudijo globoka čustva in se dotaknejo srca.

Št.

Ime gradu

Dan 1:

Dan 2:

•

Osebno vodenje po
gradu in parku gradu
Obermayerhofen

•

Srčne zgodbe ob vodenju po
gradu Negova

•

Romantični piknik v parku
dvorca Ottersbach

•

Vožnja s kočijo skozi čudovit
angleški park dvorca
Rakičan

•

Pokušina vin v kleti gradu
Seggau

•

Tipičen regionalni meni v
dvorcu Rakičan

•

Odličen večerni meni in
nočitev z zajtrkom v hotelu
gradu Seggau

•

Izbrano vodenje in piknik
v angleškem parku gradu
Rotenturm

Doživetje 1

Doživetje 2

4

Dvorec Ottersbach

Vodenje v spremstvu grajskega
gospoda

Piknik v grajskem parku  

5

Grad Seggau

Vodenje po gradu s pokušino vin  

Grajska matineja

13

Grad Hartberg

Ogled pod vodstvom nočnega
čuvaja

Vitezi, meščani, kmetje –  

14

Grad Obermayerhofen

Vodenje po gradu in parku

Seminar umetnostne zgodovine
z izbranim menijem in nočitvijo

15

Grad Rotenturm

Vodenje po gradu

Piknik v grajskem parku

22 Dvorec Welsdorf

Ekskluzivna zabava v grajskem
parku

Nočiti kot grof

31

Vožnja s kočijo po
romantičnem grajskem parku

Čokoladni vikend / februar

Dvorec Rakičan

Doživetja lahko rezervirate na spletni strani www.castleroad.si
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Razstava poletje/jesen

NAŠ
POTOVALNI
NAMIG!
Tako lahko izgleda
vaš obisk na
pravljični
Cesti gradov:

Junaška
CESTA GRADOV

N

ekoč obrambne utrdbe in domovanja ponosnih vitezov, danes skrbno obnovljeni
grajski prostori, ki pričajo o bogati preteklosti tega območja. Vojne in križarski
pohodi so bili tesno povezani tudi z vero in vraževerjem. Danes nas kulturna društva s svojimi
predstavami junaških bojev in spopadov popeljejo v čas srednjega veka.

NAŠ
POTOVALNI
NAMIG!
Tako lahko izgleda
vaš obisk na
junaški
Cesti gradov:

Št.

Ime gradu

Doživetje 1

Doživetje 2

8

Grad Neuhaus

Osebno vodenje ob Mednarodnem dnevu spomenikov in
spomeniških območij

Živeti z grajskimi gospodi

11

Grad Festenburg

Umetnostnozgodovinsko
vodenje po cerkvi in kapeli

Bogoslužje v samostanskem gradu

16

Grad Schlaining

Gradiščanska – zgodovinska
razstava z vsemi čuti

Srednjeveška božična tržnica /
december

18

Grad Lockenhaus

Zgodba o Krvni grofici –
vodenje

Grajski festival - potovanje v
srednji vek / junij

23 Grad Fürstenfeld

Muzej tobaka in turškega obleganja - vodenje

Sprehod po trdnjavski poti

24 Grad Riegersburg

Voden ogled gradu ter muzeja
orožja in čarovništva

Dnevne predstave s pticami ujedami

26 Tabor Feldbach

Voden ogled po univerzalnem
muzeju

Festival Taborfest / september

36 Grad Velika Nedelja

Viteški red in nastanek
Velike Nedelje  

Ogled cerkve sv. Trojice

Doživetja lahko rezervirate na spletni strani www.castleroad.si

Dan 1:
•

Vstop v „najmočnejšo trdnjavo
zahodnega sveta“, grad
Riegersburg

•

Krepko kosilo v grajski
taverni gradu Riegersburg

•

Raziskovanje gradu Pfeilburg
Fürstenfeld

•

Večerja, nočitev in zajtrk na gradu
Friedensburg Schlaining

Dan 2:
•

Voden ogled cerkve na gradu
Festenburg

•

Tabor Feldbach, nekdanja
obrambna utrdba, univerzalni
muzej z 41 majhnimi sobami in
najbarvitejšim cerkvenim stolpom
na svetu

•

Vožnja ob stari meji čez vinograde
Vulkanske dežele in Jeruzalema

•

Voden ogled gradu Velika Nedelja,
ki ga je zgradil nemški viteški red

15

Gradovi
Zap.
št.

Ime gradu

Država

Kraj in poštna
številka

Spletna stran

E-mail

Tel

1

Grad Piber

AT

8580 Köflach

www.srs.at/piber

office@piber.com

+43 (0) 3144 3323

2

Dvorec Stainz

AT

8510 Stainz

www.schloss.stainz.at

offner@schloss.stainz.at

+43 (0) 676 349 64 82

3

Grad
Deutschlandsberg

AT

8350
Deutschlandsberg

www.burg-deutschlandsberg.at
www.archeonorico.at

info@burg-deutschlandsberg.at
info@archeonorico.at

+43 (0) 3462 56560
+43 (0) 3462 5602

4

Dvorec Ottersbach

AT

8452 Grossklein

www.schloss-ottersbach.at

abel@schloss-ottersbach.at

+43 (0) 664 335 66 59

5

Grad Seggau

AT

8430 Leibnitz

www.seggau.com

schloss@seggau.com

+43 (0) 3452 82435 0

6

Grad Herberstein

AT

8222 St. Johann bei
Herberstein

www.herberstein.co.at

office@herberstein.co.at

+43 (0) 3176 8825 0

7

Dvorec Schielleiten

AT

8223 Stubenberg
am See

www.schielleiten.bsfz.at

schielleiten@bsfz.at

+43 (0) 3176 8811

8

Grad Neuhaus

AT

8223 Stubenberg
am See

www.burg-neuhaus.com

burg-neuhaus@aon.at

+43 (0) 3176 8633
+43 (0) 650 26 42 722

1

Grad Piber

2

Dvorec Stainz

3

Grad
Deutschlandsberg

4

Dvorec Ottersbach

5

Grad
Seggau
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Legenda

Restavracija a la carte / sedeži

Sobe / postelje

Dogodki v zaprtih prostorih / prostori

Organizacija dogodkov

Osebno vodstvo

Ogled brez vodenja

Vodenje z lastnikom gradu

Adventni program

Kartica ugodnosti

6

Grad
Herberstein

7

Dvorec Schielleiten

8

Grad Neuhaus

18

Ime gradu

Država

Kraj in poštna
številka

Spletna stran

E-mail

Tel

9

Grad Pöllau

AT

8225 Pöllau

www.naturpark-poellauertal.at

info@naturpark-poellauertal.at

+43 (0) 3335 4210

10

Samostan Vorau

AT

8250 Vorau

www.stift-vorau.at

pforte@stift-vorau.at

+43 (0 )3337 2351

11

Grad Festenburg

AT

8251 Bruck/Lafnitz

www.festenburg.at

info@festenburg.at

+43 (0) 680 5568 316

12

Grad Aichberg

AT

8234 Rohrbach/
Lafnitz

www.aichberg.at

cg@aichberg.at

+43 (0) 676 3088 505

13

Grad Hartberg

AT

8230 Hartberg

www.hartbergerland.at

info@hartbergerland.at

+43 (0) 3332 603 300

14

Grad
Obermayerhofen

AT

8272 Sebersdorf

www.obermayerhofen.at

schlosshotel@obermayerhofen.at

+43 (0) 3333 2503

15

Grad Rotenturm

AT

7501 Rotenturm an
der Pinka

www.schlossrotenturm.at

office@schlossrotenturm.at

+43 (1) 715 33 33

16

Grad Schlaining

AT

7461 Stadtschlaining

www.stadtschlaining.com

info@stadtschlaining.com

+43 (0) 3355 2201

17

Grad Bernstein

AT

7434 Bernstein

www.burgbernstein.at

urlaub@burgbernstein.at

+43 (0) 3354 6382

18

Grad Lockenhaus

AT

7442 Lockenhaus

www.ritterburg.at

rezeption@ritterburg.at

+43 (0) 2616 23 94 0

Zap.
št.

9

Grad Pöllau

10 Samostan Vorau

11

Grad Festenburg

12

Grad Aichberg

13

Grad Hartberg

19

14

70

×

370/2

×

DE/EN

DE/EN

×

GenussCard

×

16/32

350/5

×

DE/EN

DE

×

GenussCard

×

×

×

×

DE

DE, nur Kirche

×

×

2/5

50/1

×

DE/EN/FR

×

50

×

180/1

×

DE/EN

×

150

27/54

250/3

DE/EN

×

2/12

130/1

×

30

60/100

250/1

×

×

9/25

50/1

70

55 /110

400/8

Grad
Obermayerhofen

15

Grad Rotenturm

×

16

×

×

×

×

×

GenussCard

×

×

×

DE/EN/FR/HU

DE/EN/HU

×

bgld. Burgen&Schlösserticket

DE/EN/HU

DE/EN/HU

×

bgld. Burgen&Schlösserticket

DE/EN/FR

×

×

bgld. Burgen&Schlösserticket

DE/HU/EN

DE/HU/EN/IT/
FR/CZ/HR

×

bgld. Burgen&Schlösserticket

Grad Schlaining

17

×

Grad Bernstein

×

×

18

Grad Lockenhaus

20

Ime gradu

Država

Kraj in poštna
številka

Spletna stran

E-mail

Tel

19

Grad Güssing

AT

7540 Güssing

www.burgguessing.at

office@burgguessing.at

+43 (0) 3322 43400

20

Grad Tabor

AT

8385 Neuhaus am
Klausenbach

www.jopera.at

office@jopera.at

+43 (0) 3329 43 037

21

Grad Kapfenstein

AT

8353 Kapfenstein

www.winkler-hermaden.at

hotel@schloss-kapfenstein.at

+43 (0) 3157 300 300

22

Dvorec Welsdorf

AT

8280 Fürstenfeld

www.welsdorf.at

schloss@welsdorf.at

+43 (0) 678 1293957

23

Grad Fürstenfeld

AT

8280 Fürstenfeld

www.museum-pfeilburg.at

pfeilburg@stwff.at

+43 (0) 3382 55470

24

Grad Riegersburg

AT

8333 Riegersburg

www.dieriegersburg.at

office@dieriegersburg.at

+43 (0) 3153 8213

25

Grad Kornberg

AT

8330 Kornberg/
Riegersburg

www.schlosskornberg.at

office@schlosskornberg.at

+43 (0) 664 512 4224

26

Tabor Feldbach

AT

8330 Feldbach

www.tabor-feldbach.at

office@tabor-feldbach.at

+43 (0) 664 6412327

27

Bad Gleichenberg

AT

8344 Bad
Gleichenberg

www.bad-gleichenberg.at

info@bad-gleichenberg.at

+43 (0) 3159 2203

28

Avstrijska Radgona

AT

8490 Bad
Radkersburg

www.badradkersburg.at

info@badradkersburg.at

+43 (0) 3476 2545

Zap.
št.

19

Grad Güssing

20 Grad Tabor

21

Grad Kapfenstein

22 Dvorec Welsdorf

23 Grad Fürstenfeld

21

×

270/3

×

DE/EN/HU

DE/HU

×

×

×

400/2

×

×

DE/EN/SI

×

80

16/32

80/2

×

Weingut DE/EN/IT

×

×

3/6

100/1

×

×

×

×

×

×

100/2

DE/EN

DE/EN

×

150

3/12

150/3

×

DE/EN

DE/EN/HU/SI/
RU/IT/FR/ES

×

60

×

200/8

×

DE/EN/SI/HU/
IT/FR

DE/EN/SI/HR/
RU/IT

×

×

50/1

×

DE/EN

DE/EN/SI/HR/
HU/IT

×

×

×

300/2

×

DE

DE

×

×

×

×

1415/10

×

DE/EN/RU/SI/IT

DE/EN/IT/CZ

×

GenussCard

24 Grad Riegersburg

25 Grad Kornberg

26 Tabor Feldbach

×

bgld. Burgen&Schlösserticket

300

bgld. Burgen&Schlösserticket

×

×

×

×

GenussCard

×

×

GenussCard

27 Bad Gleichenberg

×

GenussCard

28 Avstrijska Radgona

22

Zap.
št.

Ime gradu

Država

Kraj in poštna
številka

Spletna stran

E-mail

Tel

29

Grad Grad

SI

9264 Grad

www.park-goricko.org

park.goricko@siol.net

+386 (0) 2 551 88 60

30

Grad Murska Sobota

SI

9000 Murska Sobota

www.pomurski-muzej.si

info@pomurski-muzej.si

+386 (0) 2 527 17 06

31

Dvorec Rakičan

SI

9000 Murska Sobota

www.ris-dr.si

info@ris-dr.si

+386 (0) 2 535 18 96

32

Lendavski grad

SI

9220 Lendava

www.gml.si

info@gml.si

+386 (0) 2 578 9260

33

Grad Negova

SI

9245 Sp. Ivanjci

www.kultprotur.si/sl/gradnegova

info@kultprotour.si

+386 (0) 40 629 118

34

Grad
Slovenska Bistrica

SI

2310 Slovenska Bistrica

www.zavod-ksb.si

tajnistvo@zavod-ksb.si

+386 (0) 2 8055 356

35

Ptujski grad

SI

2250 Ptuj

www.pmpo.si

ptujski.grad@pmpo.si

+386 (0) 2 7480 360

36

Grad
Velika Nedelja

SI

2274 Velika Nedelja

www.pmpo.si

muzej.ormoz@pmpo.si

+386 (0) 2 7417 280

37

Grad Ormož

SI

2270 Ormož

www.pmpo.si

muzej.ormoz@pmpo.si

+386 (0) 2 7417 290

29 Grad Grad

30 Grad

Murska Sobota

31

Dvorec Rakičan

32 Lendavski grad

33 Schloss Negova

23

×

4/10

265/6

×

SI/DE/EN

SI/DE/EN/HU

×

×

×

×

×

370/5

×

DE/SI/EN

SI/EN

×

×

×

85

15/53

440/4

DE/SI/EN

SI/DE/EN/HU

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

320/4

×

SI/DE/EN

SI

×

×

×

×

×

200/6

×

SI/DE/EN

×

×

×

×

×

×

150/1

SI/EN

SI/EN/HR/HU/DE/
IT/ES/FR/RU/Heb

×

×

×

×

×

SI/DE

SI

×

×

×

×

×

30/1

×

SI/DE

SI

×

×

×

34 Grad

Slovenska Bistrica

35 Ptujski grad

36 Grad

Velika Nedelja

37 Grad Ormož

×

#castleroad
Povežimo se
POSTANITE TURISTIČNI PARTNER
CESTE GRADOV

P

artnerstvo v okviru Ceste gradov prinaša številne koristi, med drugim objavo
vaše paketne ponudbe na spletni strani www.castleroad.si, prenos znanja in
tesno sodelovanje s člani Ceste gradov. Projektni partnerji in pridruženi člani Ceste
gradov si z veseljem vzamejo čas za svoje turistične partnerje. Izkoristite mednarodno
prepoznavnost in ugled znamke Castle Road (Cesta gradov).

Tako postanete turistični partner
•

•

Vključite zanimiva doživetja iz brošure kulturne
ponudbe v vašo ponudbo. Kulturna doživetja
segajo od vodenega ogleda muzeja Archeo
Norico na gradu Deutschlandsberg do obiska
Centra za zgodovino fizike v dvorcu Pöllau ter
ponujajo raznoliko paleto turističnih storitev za
ustvarjanje edinstvenih počitniških paketov.

Paketi, ki vključujejo vsaj 3 grajska doživetja na
dan, bodo objavljena na spleti strani
www.castleroad.si

Impressum:
Izdajatelj: Cesta gradov,
Projekt Castle Road SIAT261
Zasnova in vsebina: SPIRIT OF REGIONS
Oblikovanje in prelom: FRANCFRANC d.o.o.
Prevod:
Fotografije: Gradovi Ceste gradov
Tisk:
Naklada:

•

Izkoristite priložnost in še danes postanite
turistični partner Ceste gradov.
Dodatne informacije glede partnerstva vam
nudimo v nemškem, slovenskem in angleškem
jeziku.

office@schloesserstrasse.com  

Projekt Castle Road je sofinanciran s strani Evropske unije in
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
Vse informacije so bile zbrane z največjo skrbnostjo, kljub
temu pa zanje ne jamčimo in ne zagotavljamo, da so
popolne. Pridržujemo si pravico do sprememb in tiskarskih
napak.
Zaradi lažje berljivosti se uporablja moška slovnična oblika.
Vsebina je namenjena vsem, ne glede na spol.

www.castleroad.si

