
Trapistovska pohodna pot 

Dolžina etape: 11.98 km 

Čas hoje: Šest ur s postanki 

Zahtevnost: Sredje težka Opis etape 

Na rekreativni pohodniški poti si ogledate kulturne znamenitostih Brestanice. 

Pot se začne na trgu pod cerkvijo sv. Petra in Pavla in nas vodi proti gradu Turen, kjer se približamo 

Savi in nadaljujemo pohod po kolesarski in pohodniški poti ob Reki Savi proti Sotelskem, kjer se 

usmerimo do glave ceste jo prečkamo in nadaljujemo s hojo po nekdanji trapistovski poti na 

Sremič, po  kateri so trapisti hodili na delo in prevažali vino iz posestva na Sremiču. Ob poti nam 

pogled obstane na mogočni starodavni tisi. Na trapiste nas opozori trapistovsko gospodarsko 

poslopje s kletjo in vinogradi naokoli. Pot nadaljujemo na Grmado, ki je najvišja točka naše poti. Z 

Grmade se odpira pogled na panonsko ravnico, krškega polja, v lepem vremenu pa vse do 

kamniških Alp. Z Grmade nas vodi pot med vinogradi do cerkve sv. Mohorja iz 14 stoletja. Ob cerkvi 

se odpravimo v gozd in se po gozdni poti spuščamo v Brestanico na Sejmišče, nato po cesti do 

gostišča Pohle, nato se povzpnemo do znamenite cerkve Marije Lurške, ki  sodi med največje 

cerkve v Sloveniji, gotovo pa je največja v Posavju, zgrajena leta 1914. Po stopnicah se spustimo do 

glavne ceste in se usmerimo do naslednje info table pri hostlu Kozmus, kjer najdemo podatke o 

cerkve sv. Boštjana ter spoznamo podobo tega dela 

Brestanice v preteklosti. Nato navkreber med sadovnjaki do gradu 

Rajhenburg, do poslopij, ki so danes delno obnovljena in  so v času trapistov imela pomembno 

gospodarsko vlogo, o čemer priča tudi informativna  tabla, ki nam poda osnovne podatke o 

proizvodnji čokolade in likerja. Našo pot zaključimo v gradu Rajhenburg, ki je bil od leta 1881 do leta 

1941 v lasti trapistov. Danes pa obnovljen z več dvoranami za prireditve, vinoteko in restavracijo ter  

muzejskimi zbirkami priča o bogati preteklosti, vse od 9 stoletja do danes. Ko je pohod organiziran je 

ob poti tudi ponudba osvežilnih pijač in vina ter prigrizkov. Po želji pa organiziramo obisk vinske kleti 

ali zidanice in kosila v eni od bližnjih gostiln.  

Dodatne informacije 

Anton Zakšek  mobile: 386 31 663 319 


