
KOLESARSKO DOŽIVETJE 
GRAJSKIH VINSKIH 
ZGODB POSAVJA



ČEZMEJNI INTERREG 
PROJEKT »RIDE&BIKE 2« 
Projekt Ride&Bike 2, tako kot njegov predhodnik, projekt Ride&Bike 1 povezuje turistično ponud-
bo na obeh straneh izginjajoče in navidezne državne meje med Slovenijo in Hrvaško. Ta čezmejna 
turistična destinacija je prijazna konjenikom, kolesarjem in pohodnikom. Je odlična izbira za aktivni 
oddih, saj je dežela obdarjena s številnimi naravnimi in kulturnimi bogastvi.

DEŽELA GROFOV CELJSKIH
Skupno območje Posavja, Kozjanskega, Obsotelja in Hrvaškega Zagorja je Dežela grofov Celjskih. 
Na višku svoje moči okrog leta 1425 so imeli v okviru meja današnje Slovenije v lasti več kot 70 
gradov, kar je približno ena tretjina vseh poimensko poznanih srednjeveških gradov na Slovenskem. 
Na tem območju se nahaja največje število ohranjenih gradov v celotni Srednji Evropi. Med njimi 
izstopajo gradovi Sevnica, Rajhenburg, Brežice, Mokrice, Raka, Podsreda, Pišece, Bizeljsko in Veliki 
Tabor. Tukaj so še številni bolj ali manj ohranjeni gradovi, podeželski dvorci in številne razvaline. 
Tudi samostani in mnoštvo  cerkva in kapelic na gričih, trgih ali ob božjih poteh so pričevalci bogate 
kulturne dediščine. 

Da so tod ljudje bivali že zelo dolgo nazaj, tudi v času Rimljanov, pričajo številne najdbe in arheološ-
ka najdišča, kot so Ajdovski gradec nad Sevnico ali Rifnik pri Šentjurju, da pa je bilo območje nasel-
jeno že veliko prej, pričajo posebna najdišča, med katerimi uživa svetovni sloves najdišče krapinske-
ga pračloveka, ki je tukaj živel pred približno 130.000 leti. Poleg te davne dediščine je tukaj še 
vedno vidna posebna in edinstvena krajinska arhitektura, od kozolcev, zidanic, lesenih kajž, kašt, 
hlevov, pa tudi trgov in dvorcev… kar je še danes na ogled obiskovalcem v muzejih na prostem v 
Rogatcu in v Kumrovcu, ter v veliki meri v zavetju Kozjanskega parka.



BIKE RIDE WALK
Za razvoj kolesarstva in konjeništva v Sevnici in Posavju je digitaliziranih 7 kolesarskih poti, 4 
konjeniške poti in 3 tematske poti. Vsaka pot ima svojo zgodbo, na kar nakazujejo tudi imena poti:

Kolesarske poti:
- Sevniški cokelj
- Sevniška kolobasa
- Po sledeh kavsarjev
- Grajske legende
- Puntarska sled
- Potep po dolenjskih gričih
- Kolesarsko doživetje grajskih vinskih zgodb Posavja

Tematske poti - Pot cerkva: 
- Modra pot sv. Lovrenca
- Zelena pot sv. Vida
- Rumena pot sv. Marije

Konjeniške poti:
- Ajdovska jahalna pot
- Krekova jahalna pot
- Galop črnega vranca

Vse poti in znamenitosti ob poteh si lahko ogledate na spletni strani www.bikeridewalk.si.

V tej knjižici je podrobneje predstavljeno kolesarsko doživetje Grajskih vinskih zgodb Posavja, ki 
povezuje bogato kulturno dediščino, posavska vina, vrhunsko kulinariko in kolesarjenje.



ZBUDITE SRCE V DEŽELI 
VODE IN VINA
Poženimo se z vetrom v laseh skozi eno najtoplejših dežel Slovenije. V Posavju se vse lepše pretaka 
– voda v vino in besede v smeh. Mehurčki plešejo v žlahtnih peninah in termomineralnih izvirih. Že 
Stari Kelti in za njimi Rimljani so oboževali svet ob Savi, največji slovenski vodni žili v svet. Skozi 
Panonijo in Posavje, njune mehke vinske griče in rodovitna polja, je vojska Gaja Julija Cezarja gradi-
la najpomembnejšo cesto proti jugu in vzhodu starega sveta. Novi svet se je v Posavju razbohotil z 
grajsko gospodo, ki je pred stoletji uživala na dvorcih in gradovih. Isti zidovi in legende nas še danes 
razvajajo in vznemirjajo. Na potepanju doživimo veliki kvartet posavskih gradov – Mokrice, Brežice, 
Rajhenburg in Sevnico.

Za zdravje in dobro voljo v Posavju srkamo najboljša vina in penine, pridelana po tradicionalnih 
metodah v družinskih vinogradih. Za moč nam gostitelji postrežejo z lokalnimi specialitetami z 
domačih vrtov in bližnjih gozdov ali rek. Tu se veselje do življenja hitro zbudi. Pri tem nam pomagajo 
udobna in dobro navita električna kolesa, saj se v deželi električne energije, ki jo poganja reka Sava, 
spodobi ojačati tudi kolesarsko mobilnost.

Če na zemljevid Slovenije pogledate kot na simpatično kokoško in poskušate najti njeno srce, je to 
prav v Posavju. Ko doživite pokrajino in gostoljubje tega kotička Evrope, srce začne biti bolj veselo.



PRVI DAN: 

OD GRAJSKIH HRUŠK DO 
HUDIČA V STEKLENICI 
IN KLETI  
Grad Mokrice je naša prva postojanka. Kakšno posestvo je to! Ne le, da je zvezdniški arhitekt golf 
igrišč tu ustvaril najzahtevnejši slovenski golf, okoli gradu rastejo sadovnjaki in botanično bogastvo, 
ki mu v Sloveniji ni para. Sredi griča skrivnostno leži kapelica sv. Ane, zavetnice ljubezni. Grofici 
Barbari, o kateri kroži največ legend, ni mogla pomagati, a kaj bi svet brez velikih ljubezenskih 
zgodb. Ljubezni bomo nazdravili z mokriško viljamovko, ki ji pravimo kar hišni hudič v steklenici, 
ustvarjen s hruškami, ki zrastejo na grajskih drevesih. Včasih slovenski moški prav tekmujejo kdo jih 
zmore nagniti več, a mi se jim ne bomo pridružili v tem, saj nas v Grajski kleti čaka žlahtno vinsko 
popotovanje po vsej Sloveniji. V grajski obedovalnici se prepustimo odličnemu kuharskemu mojst-
ru, ki na krožnik najraje postavi divjačino ali ribo. Rustikalno opremljene luksuzne sobane rene-
sančnega gradu, ki nas gostijo čez noč, nosijo zapise različnih plemiških rodbin avstro-ogrske 
monarhije, znanih zdraviteljev in pisateljev. Majhna grajska okna odpirajo slikovite pajsaže na 
panonske ravnice in na mehkobna valovanja gričev na obzorju.

Vrhunci dneva:
Grajski park Mokrice s skrivnostno kapelo ljubezni

Grajska klet s hudičem v steklenici

Grajska restavracija z divjačinskimi in ribjimi dobrotami



DRUGI DAN: 
OD KAOSA DO CEZARJA, S 
KOLESOM DO CESARSKEGA 
RAZVAJANJA 
Po grajskem zajtrku odjadramo z vetrom v laseh na električnih kolesih. Dlje ko se vozimo, raje 
poganjamo pedala med vinskimi griči, polji in rečnimi nasipi Save. Pot nas vodi mimo največjega 
naravnega zdravilišča Slovenije v Čatežu. Zdrave termomineralne vode Slovenije si utrejo pot do 
površja iz globin več kot 1000 m pod zemljo in napajajo izvire v naravi, nato pa kot zdravilna voda 
stečejo do vseh kopališč v okolici. Naš prvi današnji cilj so Brežice. 

V gradu spoznamo moč in vpliv posavskih družin. Najlepša je viteška dvorana, kjer se na baročno 
poslikanih stropih in stenah prikažejo Ovidove metamorfoze od kaotičnega rojstva sveta do Gaja 
Julija Cezarja. Skozi krško – brežiška vrata piha zgodovina bojevitih Keltov in Rimljanov, Celjskih 
grofov in mednarodnih dinastij, pa tudi kmečkih upornikov. V restavraciji Splavar se ne upiramo 
zasluženemu kosilu na terasi in najboljšemu sladoledu daleč naokrog. 

Zdaj smo pripravljeni na novo panoramsko kolesarsko traso ob rokavu jezera ob Savi, ki je polno 
življenja in čivkanja. Zaščitena narava porečja je domovanje številnim pticam in srnjadi. Mimo inter-
aktivnega centra energetike Gen in edine NEK v Sloveniji prispemo do Krškega. Razgledi na 
nekdanje trapistovske vinograde na Sremiču nas pripeljejo do restavracije Tri lučke, ki je kot svetil-
nik sredi vinorodnih valov Gorjancev. Večerja ob žlahtni lokalni kapljici in najstarejši vinski preši v 
Evropi je ekskluzivno doživetje.

*V Krškem lahko vinski navdušenci naredite še krajši obvoz, prečkate Savo in obiščete še Klet Krško - 
največjo klet cvička in modre frankinje v Sloveniji.
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Grad mokrice

    Tri lučke

30,6 km

Hotel Gold Grad Mokrice:
https://www.terme-catez.si/si/mokrice

Posavski muzej Brežice (Grad Brežice)
www.pmb.si

Restavracija Splavar
www.splavar.si

Restavracija Debeluh
www.debeluh.si

Klet Krško
www.klet-krsko.si

Tri Lučke
www.trilucke.si

Razdalja: 30,6 km Vzpon: 253 m Spust: 158 m



Vrhunci dneva:
E-kolesarjenje ob Savi 
med vinskimi griči in polji

Grad Brežice in viteška 
dvorana s slavnimi 
ovidovimi metamorfozami

Najboljši lokalni sladoled 
in ptičje petje 
na panoramski poti

Vrhunska večerja z vinsko 
spremljavo in razgledom 
na valove vinogradov



TRETJI DAN: 

OD STROGOSTI TRAPISTOV 
DO RAZKOŠJA V SEVNICI 
Še vedno omamljeni od nočnih razgledov na zvezdnato nebo, se v nov dan spustimo po poti 
trapistov, ki so v 19. stoletju kupili grad Brestanica. Ta strog in asketski meniški red je slovel po zelo 
trajnostnem življenju in pravilu, da moraš vse, kar potrebuješ, pridelati sam. Toda znali so ustvariti 
nekaj pregrešnih dobrot, med njima svetovno znan sir, čokolado in pivo, ki ga še vedno izdelujejo v 
nekaj samostanskih pivovarnah v Evropi. Za likerje in čokolade, ki so jih posavski trapisti izdelovali 
za dunajski dvor, jim je cesar Franc Jožef podelil priznanje kakovosti z imenom Imperial. Do domo-
vanja trapistov v gradu nad pečino reke Save se pripeljemo po adrenalinski vožnji skozi tunel ob 
progi nekdanje rudniške železnice. 

Nekatere kulinarične skrivnosti trapistov nam razkrije družina Kunej, ki po vsej Sloveniji slovi po 
inovativnem spajanju vina in čokolade. V njihovi delavnici se preizkusimo v izdelavi čokolade po 
svojem okusu in degustiramo čokoladno vino. Nato nas čaka zadnji košček poti do gradu Rajhen-
burg z ogledom interaktivnega muzeja trapistov, ki nas popeljale v meniško življenje in na njihov 
zeliščni vrt. Še kavo z razgledom si privoščimo in že nadaljujemo potepanje po nasipih reke Save v 
zgornji del Posavja proti Sevnici. 

Čaka nas finalna grajska izkušnja kvarteta posavskih gradov. Ustavimo se v butičnem družinskem 
hotelu, ki slovi po izvirni lokalni kulinariki. Tu so izumili slavno torto Melanija, ki je dobila ime po 
bivši prvi dami ZDA, ki prihaja iz Sevnice. Podamo se še na ogled soban zadnje grofice na sevniškem 
gradu - Mathilde. Tudi Mathildina ljubezenska zgodba ni od muh, saj je očarala takratni dunajski 
dvor. Polni začinjenih zgodbic čakamo le še na veliki finale. V grajski vili nad grajskim vinogradom 
nazdravimo ob degustaciji modre frankinje v novo urejeni kleti.

Modra frankinja pa je v Sevnici vstopila tudi v novo obdobje in postala bela frankinja, to inovativno 
vino pa prideluje eden najslavnejših posavskih vinarjev Kerin. Za konec zložimo kolesa na vlak in se 
popeljemo nazaj v Brežice. Se spomnite, kdaj ste se zadnjič peljali z vlakom? Verjamemo, da vam 
posavski duh ob nostalgični vožnji zleze še bolj pod kožo.



Tri lučke       
     Sevnica

25,9 KM 
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Tri Lučke
www.trilucke.si

Grad Brestanica (Rajhenburg)
www.gradrajhenburg.si

Hiša čokolade Kunej
www.kunej.com/hisa-cokolade

Vinarstvo Kerin
www.facebook.com/Vinarstvo-Kerin-560813617336025/

Grad Sevnica in Klet modre frankinje
www.kstm.si/grad-sevnica.html

Slaščičarna Julija v Hotelu Ajdovec
www.hotel-ajdovec.com

Razdalja: 25,9 km Vzpon: 275 m Spust: 341 m

Krško

Brestanica

Sevnica



Vrhunci dneva:
Zgodba o skrivnostnih menihih, ki delajo najboljši sir, čokolado in likerje

Hiša vina in čokolade Kunej ter izdelava čokolade po vašem okusu

Sevnica in torta Melanija

Sevniški grad in spletke grofice Mathilde

Degustacija neverjetne bele frankinje



MOŽNOST ZA DODATNI DAN:

KROŽNA POT DO
BIZELJSKEGA  
Brežice so izhodišče za dodatne kolesarske poti. Če poleg kilometrov radi nabirate tudi višinske 
metre, se podajte na krožno pot do Bizeljskega in nazaj. Del poti poteka čez Kozjanski regijski park, 
ki je bogat tako z naravnimi znamenitostmi, kot tudi s kulturno dediščino. Med kolesarjenjem se 
nam odpre pogled na Grad Pišece in prav tja nas vodi tudi naša pot. Grad obstaja že vsaj od 13. 
stoletja, odkar je doživel veliko dozidav, kar se danes kaže v obliki nepravilnega mnogokotnika. 
Čeprav je grad za javnost zaprt, se ga splača obiskati zaradi čudovitega angleškega parka ob gradu. 

Od gradu se spustimo do Bizeljskega, gričevnatega sveta vinogradov in repnic. Tu si obvezno načr-
tujemo postojanko pri enemu od vinarjev. V Vinu Graben si privoščite kakšno od njihovih posebno-
sti, kot so želirno vino, šipek v vinskem destilatu, materina dušica v vinskem destilatu, orehovec in 
suhe slive v rdečem vinu. Nedaleč stran se lahko najavite v vinski kleti Molipachi. Ob predhodni 
najavi vas bodo vinarji sprejeli tudi s hišnimi kulinaričnimi specialitetami.

Po okrepčitvi se povzpnemo na vrh vasice Brezovica na Bizeljskem, kjer se skriva nenavadno 
podzemlje. Pred dvema milijonoma let je na to območje Panonsko morje naplavilo kremenčev 
pesek. Kakšnih 200 let nazaj, pa so kmetje ugotovili, da je teren primeren za kopanje, hkrati pa je 
material obstojen in se ne ruši. Izkopali so si naravne hladilnice za ozimnico, ki imajo stalno 
temperaturo osem stopinj Celzija. Najprej so v njih shranjevali repo, po kateri so tudi dobile ime, 
danes pa se uporabljajo za staranje in hrambo vin.  Ena izmed največjih in najlepših je Repnica 
Najger.

Ko se naša pot še zadnjič spusti in tik preden zapustimo Bizeljske griče se zapeljemo še čez Staro 
vas, kjer se lahko ustavimo na degustaciji vrhunskih penin Istenič. Od tam sledi še lahkotno kolesar-
jenje nazaj proti našemu izhodišču. Na poti si ogledamo še 300 let star hrast dob, ki z obsegom 795 
cm velja za najdebelejšega v Sloveniji.



Razdalja: 42,8 km Vzpon: 775 m Spust: 775 m
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Župelevec

Dednja vas

Dečno selo

Pišece

Bizeljsko

Brežice

Sromlje

Repnica Najger:
www.discoverbrezice.com/repnice
/repnica-najger

Istenič Penine:
www.istenic.si

Hrast dob

Grad Pišece:
www.discoverbrezice.com/gradovi/
grad-pisece

Vina Graben:
www.vino-graben.si

Klet Molipachi:
www.discoverbrezice.com/vinotoci-in-
vinske-kleti/vinska-klet-molipachi

Brežice
Bizeljsko
Brežice

42,8 km 



Vrhunci dneva:
Grad Pišece skrit med 
orliškimi gozdovi

Bizeljske repnice

Najdebelejši hrast 
dob v Sloveniji

Degustacija vrhunskih 
penin



MOŽNOST ZA DODATNI DAN:

KROŽNA POT DO 
KOSTANJEVICE NA KRKI  
Druga krožna pot nas zapelje po toku druge dolenjske lepotice - reke Krke. Od sotočja Save in Krke 
po levem bregu Krke začnemo svojo pot, ki je v prvem delu precej ravninska. Prva postojanka je 
vinska knjižnica in klet  Jarkovič, kjer boste lahko v prijetnem ambientu prebirali zgodbe vin 
okoliških vinarjev. 

Prečkamo Krko in kmalu pridemo do najmanjšega slovenskega mesta in edinega, ki leži na rečnem 
otoku - do Kostanjevice na Krki. Preko lesenega mosta vstopimo v staro mestno jedro, ki ga objema 
Krka. S kolesom se zapeljemo po dveh paralelnih ulicah in si izberemo prostor za počitek in užitek 
na Kostanjeviški plaži. Možnosti za osvežitev je več, ob vročih dnevih pride v poštev tudi skok v 
Krko. 

Zunaj otoka obiščemo še pomemben kulturni spomenik - bivši cistercijanski samostan, kjer od leta 
1974 deluje Galerija Božidar Jakac, ena izmed največjih slovenskih galerij tako po površini 
razstavnih prostorov kot tudi razstavljenem gradivu in likovnemu fondu. V neposredni okolici 
galerije je na ogled tudi več kot 100 skulptur, ki so nastale na kiparskih simpozijih Forma viva. Vse 
skulpture so ustvarjene izključno iz hrastovega lesa, ki je tipičen osnovni material za to geografsko 
območje. 

Nato se naša pot obrne nazaj proti Brežicam, a še preden se poženemo v prvi in edini večji klanec 
te ture, nas na vznožju Gorjancev pričaka Kostanjeviška jama. Nekaj več kot 2 kilometra dolga 
kraška jama ima 300 m urejenih poti do najatraktivnejših delov jame. Pot nas nato vodi čez gričke 
nazaj proti izhodišču, vmes pa lahko obiščemo še klet Jelenič, ki slovi po izvrstnem cvičku.
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Vinska knjižnica in klet Jarkovič:
www.vina-jarkovic.si

Galerija Božidar Jakac:
www.galerija-bj.si

Kostanjeviška jama:
www.kostanjeviska-jama.com

Klet Jelenič:
www.ovinu.si/vinar/206

Brežice

Kostanjevica
na Krki

Brežice
Kostanjevica na Krki

Brežice

44,8 km 

Razdalja: 44,8 km Vzpon: 506 m Spust: 506 m



Vrhunci dneva:
Kostanjevica na Krki, dolenjske Benetke

Galerija Božidar Jakac v bivšem samostanu

Kostanjeviška jama na vznožju Gorjancev

Pokušina izvrstnega cvička



Se vidimo v 
Posavju!


