
• 3. Mednarodno srečanje motoristov GW  

v Termah Ptuj 

 

 

Za mednarodno srečanje v organizaciji GWEF je Slovenija to leto izbrala Terme Ptuj. Razlog 

za izbor kraja dogodka, je ravno posebnost Ptuja, saj ga uvrščamo kot najstarejše mesto v 

Sloveniji, ki se ponaša 

predvsem z rimsko in 

srednjeveško zgodovino. In 

prav ta preteklost je temelj 

dogajanja za  naše srečanje. 

 

Kot nakazujejo zgodovinski 

viri, naj bi bilo območje mesta 

Ptuj poseljeno že v 

pozni kameni dobi. V antiki se 

je iz vojaškega tabora razvila 

rimska utrdba Poetovio. Mimo 

Ptuja je potekal tudi 

zgodovinsko pomemben 

prehod čez  Dravo, kjer je 

potekala trgovska pot 

med Baltskim in Jadranskim morjem imenovana Jantarska pot.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamena_doba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Antika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Drava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Baltsko_morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jadransko_morje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jantarska_pot


Srečanje poteka skoraj v vseh državah članicah GWEF-a od četrtka do nedelje. Zato smo že 

v četrtek popoldne organizirali voden ogled Ptuja. 

Ker se v času srečanja odvijajo dogodki, je bil v petek organizirali izlet po okolici Ptuja   

 

(Ptujska gora – Rogatec - krajinski park Šturmovec - Puhova domačija v Sakušaku pri 

Juršincih) – Terme Ptuj 

 
Po vrnitvi z izleta je sledil  Moto show. Ko se je zvečerilo smo se zopet odpeljali na vožnjo 

imenovano Light Parade oziroma Parado lučk od Term Ptuj do mestnega trga, okoli Ptuja in 



nazaj v Terme. Na mestnem trgu smo naredili krajši postanek, da si obiskovalci v miru lahko 

pogledajo svetlečo svetlobno parado GW motorjev.  

 

Svetloba in zvok sta spektakularna. GW Light 

Parade je sloves edinstvenega vzdušja. Mesto 

osupljivih motornih koles, opremljenih s 

fluorescentnimi lučmi in glasbo iz zvočnikov, vse to 

ustvari resnično fantastičen spektakel. Ne glede 

na vašo starost boste zagotovo navdušeni nad 

živahnim vizualnim prikazom in zvočnim efektom, 

ko se motoristi peljejo mimo vas. 

 

Naslednji dan v dopoldanskem času jih 

zopet s panoramsko vožnjo popeljemo 

do Prlekije med vinorodne Ljutomersko-

Ormoške gorice do Jeruzalema. Tujci so 

uživali v edinstvenih panoramskih 

pogledih na terase vinogradov, visoke 

topole, cerkvene zvonike in zidanice ter 

se prepričali zakaj jeruzalemske gorice 

že od nekdaj veljajo za eno najlepših vinskih pokrajin na svetu. 

 

Popoldan  je sledila vožnja »Parada narodov« z nagovorom predstavnika mesta Ptuj na 

Mestnem trgu. Tako 

smo se domačinom in 

drugim obiskovalcem 

lahko pokazali iz katerih 

držav smo privabili 

motoriste.  

 

Zvečer pa je bila še na 

programu uradna 

podelitev nagrad in 

priznanj GWEF. In 

zopet smo uspešno 

zaključili naše tretje 

mednarodno srečanje, 

ki ga je spremljalo tudi 

lepo vreme.  

 

 



Letak in nagrada za udeležbo na srečanju  

 

 

 

 


