PRIPOROČENA POT OGLEDA STAREGA MESTNEGA JEDRA


Na pot se odpravite na Trgu svobode, prepoznavnem po znamenitem
spomeniku NOB in obdanem s številnimi znamenitostmi mesta Maribor: tukaj
lahko pokušate vinske dobrote v Vinagovi vinski kleti, eni največjih in
najstarejših vinskih kleti v Evropi, občudujete “rdečo“ Frančiškansko cerkev in
zgradbo, ki daje mestu prav svojevrsten pečat, Mariborski grad.



S Trga svobode nas le nekaj korakov pripelje do Grajskega trga, središča
prvotne vaške naselbine, ki ga krasita Loretanska kapela gradu in baročna figura
sv. Florijana, zaščitnika kuge.



Po Vetrinjski ulici se sprehodimo ob Vetrinjskem in Salzburškem dvorcu do
Židovskega trga. Na koncu Vetrinjske ulice boste proti vzhodu zasledili zgradbo,
ki je bila nekoč ponos slovenskega naroda, danes pa se v njej nahaja Narodni
dom, kulturno-prireditveni center.



Ob prečkanju ceste boste prišli do Židovskega trga, nekoč židovsko mestno
četrt, kjer se odpre pogled na Sinagogo in Židovski stolp, ki predstavljata edina
ohranjena stavbna spomenika srednjeveškega judovstva. Z obzidja se ponuja lep
razgled na Pohorje in Vodni stolp ob Dravi, do katerega se lahko spustite po
stopnišču ob Sinagogi.



In znašli se boste na Lentu, najstarejšem delu mesta ob Dravi, kjer je bilo nekoč
predvsem živahno pristanišče za splave, danes pa predstavlja spomin na staro
mestno središče ter središče zabave mladih in mladih po srcu. Prav tako je Lent
prizorišče že tradicionalnega mednarodnega Festivala Lent. Kulturnoumetniške
znamenitosti na Lentu, ki bodo vzbudile vašo pozornost, so: Stara trta,
najstarejša na svetu (400 let stara modra frankinja), Sodni stolp, najstarejši stolp
nekdanjega obzidja, Minoritski samostan s cerkvijo in stare, ozke ulice, ki se
vzpenjajo proti Glavnemu trgu in Alojzijevi cerkvi ter nosijo imena raznih obrti,
ki so se tu odvijale v preteklosti, npr. Mesarski prehod, Splavarska ulica...



Na drugi strani Glavnega trga boste ugledali Rotovž, mestno hišo z znamenitim
balkonom, in Kužno znamenje, ki so ga meščani postavili v zahvalo končani
kugi.



Po Poštni ulici nas pot pripelje do Slomškovega trga, kjer je najstarejša in
najdragocenejša cerkev v Mariboru, Stolnica. Okoli prikupnega parka na
Slomškovem trgu se vrstijo še druge znamenite zgradbe: Slovensko narodno
gledališče Maribor, Univerza v Mariboru in Pošta. Po bližnjima Gosposki in
Slovenski ulici, mimo Mariborskega gradu po Grajski ulici vas bo pot vodila še
do Trga generala Maistra s spomenikom Rudolfu Maistru, velikemu borcu za
Maribor.

