Dolžina poti: 15,9 km
Čas: 3 h 15 min (izhodišče: Terme Ptuj),
2 h 45 min (izhodišče: staro mestno jedro)
Pot je označena v obe smeri in jo lahko
prehodimo tudi v obratni smeri.
Na Mestni Vrh se lahko odpravimo iz Term
Ptuj ali iz starega mestnega jedra. Označene
poti se srečajo pri odcepu na Vičavsko pot
pod grajskim gričem. Po Vičavski poti, ki
vodi nad reko Dravo, se podamo do Orešja,
kjer prečkamo glavno cesto Ptuj – Vurberk.
Nato se povzpnemo po Ulici Vide Alič do
križišča cest, kjer nas smerna tabla usmeri
v Klepovo ulico. Pri zadnjih hišah te ulice
nas smerna tabla usmeri desno navzdol v
gozd. Po gozdni stezi se spustimo do glavne
ceste Ptuj – Vurberk in ob njej nadaljujemo
levo čez most do prvega odcepa v desno.
Ob sadovnjaku se podamo po asfaltni cesti
naravnost navzgor do križišča, od koder
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se nam že odpira pogled na Rimski kamp
Poetovio. V križišču se obrnemo levo in
kmalu pridemo do Vinogradništva Potrč in
Turistične kmetije Črešnik. Pot nadaljujemo
čez dvorišče kmetije po makadamski cesti v
Štuke, kjer ponovno dosežemo glavno cesto
Ptuj – Vurberk. Ob njej gremo nekaj metrov
desno do odcepa lokalne ceste, kjer se
priključi pot z Grajene. Zavijemo desno ter se
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povzpnemo do Hiške Herberstein in naprej
na Placarski vrh, ki ga zaobidemo po desni
strani ter dosežemo križišče cest na sedlu.
Pot nas vodi od sedla levo po cesti navzdol
proti Ptuju. V neposredni bližini se nahaja
Vinogradništvo Rebernišek. V nadaljevanju
pridemo do Vinogradniškega muzeja Stara
preša in kmetije Lenart. Odpravimo se po
cesti naprej v smeri Ptuja ter mimo Vičarjeve
vile in Urekovih dosežemo Železniški park

Idilična pohodniška pot med
vinogradi in sadovnjaki preseneča s
panoramskimi razgledi na najstarejše
slovensko mesto. Ob postankih
za razvajanje z lokalnimi vini in
domačo kulinariko ponuja številne
zanimivosti; od rimskega kampa do
vinogradniškega muzeja, železniškega
parka in druge kulturne dediščine.

Ptuj, od koder se spustimo do Volkmerjeve
ceste. Na križišču pri trgovini Lidl se
lahko napotimo naravnost proti železniški
ali

avtobusni

postaji

oziroma

desno

proti parkirišču pod gradom in staremu
mestnemu jedru ter naprej vse do Term Ptuj.
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Ponudniki
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Rimski kamp Poetovio

Štuki 23

Vinogradništvo Potrč

Mestni Vrh 79B

Edinstven prikaz življenja v nekdanji Petovioni z repliko rimske hiše, teatrom in
opekarsko pečjo. andrej.klasinc@rimskeigre.si (Andrej Klasinc)
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Družinsko vinogradništvo, znano po pridelavi odličnih vin iz raznovrstnih štajerskih
sort grozdja. potrc1995@hotmail.com, 041 440 445 (Jernej Potrč)
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Turistična kmetija Črešnik

Mestni Vrh 82

Turistična kmetija navdušuje z domačimi dobrotami iz krušne peči, slastnim pecivom,
domačim kruhom in testeninami. Po naročilu ponujajo kosila, narezke, gibanice in
degustacije lokalnih izdelkov. alojz.cresnik@siol.net, 041 316 510 (Suzana Črešnik)
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Turizem na vasi Lacko

Drstelja 21

Turizem, znan po odličnem kruhu in gibanicah iz krušne peči, mesu iz tunke ter
domačih narezkih. info@turizem-lacko.si
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Posestvo Grajenščak

Grajenščak 97

Z vinogradi in sadovnjaki obkroženo posestvo Šolskega centra Ptuj - Šole za ekonomijo,
turizem in kmetijstvo, kjer se nahaja tudi proizvodno-učni objekt z odlično ohranjeno
staro prešo in vinsko kletjo. mirko.lovrec@scptuj.si, 041 579 080 (Mirko Lovrec)
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Vinogradništvo Rebernišek

Mestni Vrh 42B

Vinogradniška kmetija z odličnimi vini in peninami, ki jih odlikuje sortnost s prijetno
svežino in poudarkom na rastišču Slovenskih goric.
matej.rebernisek@gmail.com, 031 382 653 (Matej Rebernišek)
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Mestni Vrh 90

Dve stoletji stara cimprana hiša, nekoč Herbersteinova Viničarija, stoji na enem
najbolj slikovitih delov Mestnega Vrha. natasha@herberstein.house, 070 405 607
(Nataša Golob)
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Hiška Herberstein
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Vinogradniški muzej Stara preša

Mestni Vrh 27

Muzej z več kot sto let staro prešo, ki ob vrhunskih vinih in sokovih članov Društva
vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske gorice ponuja tudi lokalne kulinarične
dobrote. vinogradniski.muzej@gmail.com, 041 440 445 (Jernej Potrč),
051 271 117 (Blaž Polanec)
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Železniški park Ptuj

Mestni Vrh 56A

Železniški park s kabino električne lokomotive serije SŽ 362-023, vrtno železnico in
likovnimi signali. V neposredni bližini stoji stara preša iz leta 1831.
mitja120@gmail.com, 051 225 328 (Mitja Vaupotič)
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Kmetija Lenart

Mestni Vrh 12

V prirejo mleka usmerjena kmetija, ki v mlekomatu na domačem dvorišču ponuja
sveže domače mleko, mehke sire z različnimi dodatki in druge kakovostne mlečne
izdelke. dlenart84@gmail.com, 070 700 414 (Anja Lenart)
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Rojstna hiša Ivana Potrča

Štuki 31

Rojstna hiša Ivana Potrča, pisatelja in dramatika ter pomembnega slovenskega
kulturnega ustvarjalca, čigar ime nosi ptujska knjižnica. 041 952 224 (Marija Kokol)
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Rojstna hiša Matije Murka

Drstelja 13

Rojstna hiša s spominska sobo, v kateri stojijo restavrirani predmeti iz obdobja, v
katerem je deloval slovenski literarni zgodovinar, etnolog, slavist in urednik dr. Matija
Murko. 031 857 310 (Ivan Žumer)
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Približno merilo: 1:20000

Pot na Mestni Vrh z izhodišči

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF 0,25, merilo 1:50000, letnik 2019
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