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Pozdravljeni,

na Mariborskem in Areškem Pohorju bomo z današnjim dnem, 7.aprilom 2013, zaključili sezono 2012/13.

Žičniške naprave smo zagnali 8. decembra 2012 in do 7.4.2012 opravili 120 smučarskih dni (sezono 2011/12 
smo jih med 20.12.2011 in 5.4.2012 opravili 107 dni). Smučišča Mariborskega in Areškega Pohorja je to sezono 
obiskalo 211.812 smučarjev (v lanski sezoni, ki je bila najslabša v zadnjih 12 letih, 179.227 smučarjev), 
kar predstavlja 18,18% dvig števila obiskovalcev.

Kljub dokaj dobrim pogojem za smučanje smo se odločili, da smučišče v mesecu aprilu zapremo, ker dnevni 
stroški obratovanja presegajo dnevne prihodke, predvsem v času od ponedeljka do petka. Zato pa bomo pa v 
mesecu aprilu v primeru napovedi sončnega vremena ob koncih tedna (v soboto in nedeljo), smučišča in 
določene naprave na Areškem Pohorju še odprli in vas o tem pravočasno obvestili. 
S sezono smo poznemu naravnemu snegu (konec januarja) in zelo nizkemu številu sončnih dni navkljub, ter 
obilici snežnih padavin v drugi polovici sezone, zadovoljni.
 
Vabimo na pomladne sprehode in odlično kulinarično ponudbo na vrhu Mariborskega Pohorja - povratni 
prevoz z gondolo in kosilo pri enem izmed ponudnikov že za € 15,-.
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Konec meseca aprila odpiramo kolesarski park Specialized Bike Park Pohorje,

poletno sankališče PohorJet, ter

 

Adrenalinski park na Trikotni jasi.
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Prav tako bi vas radi opozorili na nekatere dogodke, ki jih bomo gostili na Mariborskem Pohorju v poletni sezoni 
in jih zagotovo ne smete zamuditi:

30. maj 
Koncert Radia City prijateljem (http://www.radiocity.si/novice/390/radio%20city%20prijateljem)

1.in 2. junij
Športni vikend Maribora

29. in 30. junij
Državno prvenstvo v spustu za gorske kolesarje

28. in 29. september
iXS European Downhill Cup #6 Maribor
elitno �nalno tekmovanje evropske serije tekmovanj v spustu

5. in 6. oktober
Finale slovenskega pokala v spustu za gorske kolesarje

Vse dodatne informacije o ponudbi in o pomladnem ter poletnem dogajanju na Mariborskem Pohorju 
najdete na www.pohorje.org, radmampohorje.si in na bikeparkpohorje.si

Vsem se najlepše zahvaljujemo za  korektno sodelovanje v sezoni 2012/2013.

Vabljeni.

Športni center Pohorje d.o.o.


