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Dnevi sobivanja z Dravo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Drava ni le poplavna reka, pac pa seje mogoče po njej
zapeljati s čolni, ob reki vodijo naravoslovne poti ...
Projekt Živi zDravo bo mogoče doživeti tudi na ptujskem in ormoškem porečju Drave. Na Ranči na Ptuju bo jutri, v soboto, med 10. in 19. uro prikaz supanja, veslanja z desko, po "Ptujskem morju" pa se bo mogoče zapeljati tudi s Čigro.
Tisti, ki imajo raje trdna tla pod nogami, se bodo lahko enkrat v prihodnjih
dneh, odvisno od vremena, udeležili pohoda po naravoslovni učni poti Beri od
Hajdoš do Pobrežja.
V četrtek, 16. junija, med 13. in 15. uro bo pred hotelom Primus zbirališče
vseh, ki želijo spoznati, kako poteka monitoring ptic na Ptujskem jezeru. V
Sončnem parku ob knjižnici in dominikanskem samostanu pa se bodo tega dne,
ob 19. uri, zbrali vsi, ki želijo med prebiranjem knjig pogledovati tja proti Dravi.
V soboto, 18. junija, se bodo po kolesarskih poteh ob reki Dravi podali
kolesarji, ki jih bo pot vodila vse od Ruš pa do Ptuja. V Ormožu bo taisto
soboto vodeni izlet po naravnem rezervatu Ormoške lagune, organizatorji pa obljubljajo tudi jahanje in vožnjo s konjskimi vpregami. Ob 17. uri bo
v pristanu ob Termah Ptuj še predstavitev reke Drave za vse, ki želijo reko
doživeti v vseh njenih razsežnostih. Ob reki Dravi se bo tega dne mogoče
sprehoditi tudi s psom.
Za to soboto načrtovani dogodek v Markovcih zaradi slabe vremenske napovedi organizatorji Drava festivala prestavljajo na praznično soboto. 25. junija
se bo tako v Markovcih oziroma Novi vasi med 10. in 14. uro čez reko mogoče
zapeljati s prav posebnimi čolni, šifami, domačini pa obljubljajo tudi prehod
v Krajinski park Šturmovci, kjer bo podeželski piknik, s konjsko vprego, (ps)

