
 

 

 

BREZPLAČNA VODENJA PO MARIBORU ZA DOMAČINE IN TURISTE 

Zavod za turizem Maribor - Pohorje organizira v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in kulturnimi ustanovami 

brezplačna turistična vodenja, ki bodo potekala vsako soboto od julija do oktobra.  

Pričetek enournih vodenj bo ob 10. uri izpred TIC-a Maribor (Partizanska cesta 6A), zaključek pa pred Hišo Stare trte. 

Vodenja po starem mestnem jedru, ki bodo tudi tematsko obarvana, bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. 

Namen brezplačnih turističnih vodenj je v najbolj obiskanih mesecih zagotoviti dodatno turistično ponudbo za 

individualne obiskovalce in povezati raznolika področja turistične ponudbe, hkrati pa s pomočjo organiziranih turističnih 

vodenj prispevati k večjemu obisku posameznih ponudnikov. 

Program vodenj v mesecu avgustu: 

 Sobota, 1. 8. 2015 ob 10:00  

Od TIC-a Maribor se bomo odpravili do Trga Svobode in Grajskega trga ter mimo Vetrinjskega dvorca po 

Jurčičevi ulici do Gosposke ulice. Pot bomo nadaljevali čez Glavni trg do Hiše Stare trte, kjer bomo zaključili z 

vodenim ogledom Hiše Stare trte. 

 

 Sobota, 8. 8. 2015 ob 10:00 

Od TIC-a Maribor se bomo odpravili do Trga svobode in Grajskega trga ter naprej po Vetrinjski ulici z 

Vetrinjskim dvorcem do Židovskega trga. Pot bomo nadaljevali na Lent, kjer nam bodo v Pivarni predstavili 

osem domačih pivovarn, piva pa bo možno tudi kupiti. Sledi le še zaključek pred Hišo Stare trte. 

 

 Sobota, 15. 8. 2015 ob 10:00 

Od TIC-a Maribor se bomo odpravili do Trga Svobode in Grajskega trga ter naprej po Vetrinjski ulici z 

Vetrinjskim dvorcem do Židovskega trga. Tam si bomo ogledali odprti atelje Art Nox, kjer bodo mariborski 

umetniki ves dan slikali podobe mesta na slikarska platna. Ob spremljanju ustvarjanja boste lahko prisluhnili 

glasbi in poskusili žlahtno kapljico iz okoliških vinskih gričev. Za spomin na štajersko prestolnico bodo slike tudi 

na prodaj. Pot bomo nadaljevali po Lentu do Hiše Stare trte. 

 

 Sobota, 22. 8. 2015 ob 10:00 

Od TIC-a Maribor se bomo odpravili do Trga svobode in Grajskega trga ter naprej po Vetrinjski ulici z 

Vetrinjskim dvorcem do prodajalne Piranskih solin, kjer nam bodo predstavili 750-letno tradicijo ročne pridelave 

soli ter posamezne priljubljene izdelke. Pot bomo nadaljevali čez Glavni trg do Hiše Stare trte. 

 

 Sobota,  29. 8. 2015 ob 10:00 

Od TIC-a Maribor se bomo odpravili do Tevževega brloga, kjer nam bodo predstavili zgodovino samega 

čebelarstva in tradicijo Čebelarstva Šauperl, čemur bo sledila tudi pokušina medu, slednjega in druge medene 

dobrote bo možno tudi kupiti. Pot bomo nadaljevali do Trga svobode in Grajskega trga ter po Slovenski in 

Gosposki ulici do Slomškovega in naprej do Glavnega trga, od koder nas bo pot vodila le še do Hiše Stare trte. 

 

DODATNE INFORMACIJE:  

Karmen Špenga, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, T: 02 234 66 10, karmen.spenga@maribor.si  
TIC Maribor, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, T: 02 234 66 11, tic@maribor.si 

 

     Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje 
Pripravila: Karmen Špenga, vodja TIC Maribor 
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