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SPOROČILO ZA MEDIJE

Jutri otvoritev nove kulinarično – kolesarske sezone štajerskega podeželja
V okviru projekta KULeBIKE bodo lahko turisti in obiskovalci na štajerskem koncu
Slovenije tudi v letošnjem letu, s pomočjo atraktivne vožnje na električnih kolesih,
spoznavali bogato kulinarično in kulturno ponudbo podeželja.
(Jakobski Dol, 9.5.2014) Osem zasebnih vinarjev ter lokalno turistično društvo iz petih štajerskih
občin bo z jutrišnjim dnem, v spremljavi celodnevnega kulturno-kulinaričnega dogajanja v
Jakobskem Dolu, uradno otvorilo novo KULeBIKE sezono za leto 2014. V okviru projekta KULeBIKE,
ki so ga uspešno zagnali minulo jesen, bodo lahko obiskovalci in turisti tudi v letošnjem letu
spoznavali bogato kulinarično in kulturno ponudbo štajerskega podeželja s pomočjo atraktivne
vožnje na električnih kolesih. Gre za projekt, ki je nastal na lastno iniciativo lokalnih ponudnikov
domače hrane in pijače in ki obiskovalcem, ob njihovi ponudbi, dodatno omogoča izposojo ter
vožnjo z električnimi kolesi, po več kot 100 kilometrih izbranih in turistično privlačnih kolesarskih
poteh.
Kot novost so z letošnjo kolesarsko sezono uvedli eno, dvo in več dnevne pakete razvajanj, ki jih
lahko obiskovalci izberejo glede na svoje želje in ciljne destinacije. Ob tem pa so kolesarji na
posameznih postojankah deležni še dodatnih ugodnosti s strani ponudnikov. Partnerstvo so
uspešno razširili tudi na sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor – Pohorje, ki je KULeBIKE že
uvrstil v svojo ponudbo na TIC-ih, ter Mariborsko kolesarsko mrežo, s katerimi se dogovarjajo za
skupne projekte. Med pomembnejšimi načrti, ki jih imajo v planu v letošnjem letu, je širitev mreže
KULeBIKE ponudnikov in s tem dodatno obogatitev turistične ponudbe tega dela Slovenije.
Povezovanje partnerskih točk in aktivno raziskovanje nepoznanih a turistično atraktivnih destinacij
je obiskovalcem omogočeno z izposojo zaenkrat 26-ih KULeBIKE električnih koles. Vse informacije
ter rezervacija izbrane ponudbe in koles potekajo na e-naslovu info@kulebike.si. Izbrane kolesarske
poti vodijo po urejenih lokalnih cestah in mimo tamkajšnjih kulturnih ter naravnih znamenitosti, ki
jih masovni turizem ne doseže. Na poti si je tako mogoče ogledati številne zanimivosti kot so:
Čebelarski muzej pri Šentilju, razgledna stolpa Plač in Zavrh, Kmečki muzej na Zavrhu, Vogrinov mlin
na veter v Jakobu, Maistrovo spominsko sobo – zgodovinski muzej v Voličini, Grad Hrastovec,
cerkev sv. Barbare v Koreni itd. Velika krožna pot, ki zajema obisk vseh 9 lokacij, je dolga 82
kilometrov, možne pa so seveda tudi krajše zarisane različice ali celo odkrivanje okolice po lastni
radovednosti. Vsaka lokacija je opremljena s posebnim elektronskim terminalom, ki uporabnikom
nudi vso informativno podporo, tako glede samih lokacij in njihove ponudbe kot tudi poti,
znamenitosti in drugih zanimivosti.
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Vožnja z električnim kolesom nudi kolesarjem, zaradi podpornega električnega motorčka, ki je v
pomoč pri vožnji v klanec, lahkotne športne užitke. Prav zato se lahko vožnje s KULeBIKE kolesi lotijo
vsi, ne glede na starost in stopnjo kondicije. Kolesarjenje je tako samo že užitek, ki omogoča
pristnejši stik za okolico ter sproščeno raziskovanje tega dela Slovenije.
KULeBIKE kolesarje na poti sprejema 9 sodelujočih partnerjev: Vinogradništvo Mulec, ki je obenem
tudi pobudnik projekta, Gostilna in vinoteka Žmavc, Vina Bračko, Vinogradništvo Senekovič in
Turistično vinogradniško društvo Jakob v Jakobskem Dolu, Vinogradi Horvat v Počehovi, Turistična
kmetija Gaube v Šentilju, Izletniška kmetija Slanič v Žikarcah in Vino Kušter v Kungoti. Ponudniki
združujejo pet občin, in sicer: Maribor, Šentilj, Pesnica pri Mariboru, Kungota ter Duplek.

Več o projektu KULeBIKE je na voljo na: www.kulebike.si; Facebook: /KULeBIKE;
Dodatne informacije: Petra Maučič Ribič; info@kulebike.si: 041/ 313 262

