Slovenija

kolesari

Kolesarjenje po pobočju
Od smaragdne doline do razglednega vrha
Opis: Premagovanje višinske razlike iz doline reke Soče do vrha Korade po kolovozih in pešpoteh
Ob slovensko - italijanski meji se vije alpska reka Soča, poznana po svoji smaragdni barvi. Nudi nam možnosti za
različne vodne športe: ribolov in adrenalinske spuste (rafting, kanu, kajak, soteskanje). Kolesarjenje ob hladni reki Soči
se prilega še posebej ob vročih dnevih, na okoliških gričevjih in vrhovih pa nas hladi prijeten veter. Povzpnemo se tudi
na vrh Korade (812 m) in nadaljujemo pot po grebenu, ki nam postreže z razgledom proti Italiji, Alpam, Banjški in
Trnovski planoti. Za povratek se spustimo proti Goriškim brdom, sloviti vinogradniški pokrajini, skozi Italijo do
izhodiščne točke.
Dolžina: 40 – 70 km, 4 - 7 ur; www.camplijak.com

Gorsko kolesarjenje
Nanoški kolesarski labirint
Opis: Kolesarjenje po planoti nad Vipavsko dolino s čudovitimi razgledi ter labirinti poti in enoslednic.
Nanos je kraška planota, ki ločuje celinski del Slovenije od Primorja. Njen razgledni vrh Pleša je s svojim strmo
odrezanem robom v družbi Snežnika najbolj prepoznavna gora na Notranjskem. Tura na Nanos nas povzdigne do
nadmorske višine 1313 m. S travnatimi pobočji, lepimi razgledi in kamnito tehnično podlago je pravi raj za gorske
kolesarje. Prepredenost poti in enoslednic ponuja težavnostno različne ture, ki jih lahko sproti prilagodimo vsakemu
kolesarju in tipu kolesa.
Dolžina: od 35 – 45 km, 4 - 6 ur; www.camplijak.com

Podeželjsko kolesarjenje
Zeleno, ki te ljubim, zeleno
Opis: Po Trnovskim gozdu, gozdu z veliko začetnico, do različnih vrhov po gosto prepletenih gozdnih poteh
Pot poteka po Trnovskem gozdu, planoti, ki leži na nadmorski višini okrog 1000 m. Med lokalnimi prebivalci je
priljubljen za rekreacijo. V toplejših letnih časih je idealen za pohodništvo in kolesarjenje. Poti izbiramo po mreži
kolesarskih poti med Lokvami, Čavnom (1241 m) in Malim Golakom (1495 m). Za povratek v dolino lahko izberemo
različne spuste glede na zahtevnost in tehnično podkovanost kolesarja.
Dolžina: od 40 – 70 km, 4 - 8 ur; www.camplijak.com

Slovenija Pohodništvo
Energijska tematska pot od Lijaka do Sekulaka
Vzhodno od Nove Gorice, skozi vasi Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Osek poteka Energijska tematska pot Od Lijaka
do Sekulaka.
Celotna pot je zasnovana tako, da lahko pričnemo pohod v enem od naselij Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje ali Osek in
si sami izberemo smer glede na telesno pripravljenost, zanimanje in čas. V pobočnem delu zahteva od nas nekoliko večjo
telesno pripravljenost, v dolinskem delu je sprehajalna. Vmesne povezave nam omogočajo zaokrožanje posameznih
odsekov. Začetke poti označujejo informativne table z zemljevidom območja, posamezne tematske postaje pa stebrički,
opremljeni s teksti in kažipoti s časovnimi oddaljenostmi do sosednjih postaj.
Pot razkriva lepote narave in kulturne dediščine, odstira zgodovinske spomine in odkriva skrivnosti, ponuja duhovnost,
zahteva od nas energijo, a nam jo tudi vrača. Vodi nas mimo številnih znamenitosti, toda tudi po spokojnih, skritih
kotičkih. Speljana je domiselno, za različne okuse, zanimanja ali telesno pripravljenost. Pelje nas skozi neke druge čase,
a je vseskozi sidrana na današnji dan, v vsakdanje življenje domačinov. Potešila bo radovednost geološko, etnološko,
arhitekturno, duhovno naravnanim pohodnikom, poznavalcem rastlinskega in živalskega sveta. Več informacij na
www.camplijak.com

Sabotin Park miru
Severno od Nove Gorice na zahodnem robu Slovenije, kjer se stikajo sredozemski, dinarski in alpski svet, se dviga 609
metrov visok hrib Sabotin, ki je poln naravoslovnih in kulturnozgodovinskih zanimivosti. Na njegovem vznožju teče
smaragdna reka Soča, ki ga ločuje od sosednjih hribov, Svete Gore in Škabrijela. S čezmejnim sodelovanjem je nastal
projekt Sabotin – Park miru (www.sabotin-parkmiru.si), z željo, da postane park simbol miru, združevanja in
povezovanja ter stična točka vseh 22-ih narodov, katerih pripadniki so se borili na Sabotinu.
Na Sabotin se lahko povzpnete iz šestih smeri. Vse poti so označene. Pripeljale vas bodo do zanimivih obeležij in
ostankov iz prve svetovne vojne ter vas navduševale s čudovitimi razgledi. Lahko raziščete njegovo burno zgodovino in
spoznate mediteransko in alpsko rastlinstvo ter živalstvo. Na vrhu Sabotina si lahko v nekdanji stražarnici ogledate
manjšo muzejsko zbirko iz prve svetovne vojne. Na Sabotinu je za ogled urejen del obsežnega sistema kavern, skozi
katerega se lahko sprehajate. Lahko se odločite za voden ogled. Če se v kaverne podate sami, prinesite s seboj svetilko.
Več informacij na www.camplijak.com

Planinske poti na Trnovski planoti
Čaven je najjužnejši rob Trnovske planote, ki se dviga nad Vipavsko dolino. Od planinskega zavetišča Antona Bavčarja
na Čavnu lahko obiščemo nekaj vrhov. Najbližji je 15 minut oddaljeni Mali modrasovec (1305m), 40 minut od tod je
Kucelj (1239 m), uro dalje pa veliki rob (1237 m). S teh vrhov, posebej še z golega Kuclja, je čudovit razgled na
Vipavsko dolino, Kras, Jadransko morje, Goriško in Furlansko nižino. Lep razgled je tudi od zavetišča. Območje Čavna
je večinoma poraslo z gozdovi, prevladuje črni in rdeči bor ter črni gaber. Travnata območja so bogata z alpskim
rastlinjem. Več informacij na www.camplijak.com

Pot po Robu
Se prične pri spomeniku Materi Gori in vodi prav po grebenu, kjer se konča planota in prične strmo pobočje Trnovskega
gozda. Ves čas vas spremlja čudovit razgled na Vipavsko dolino, Kras, ob lepem vremenu vidite celo morje.
Dostop: Do izhodišča poti po robu pridete lahko iz dveh smeri - iz Ajdovščine proti Lokavcu, od tam pa po stari ruski
cesti do Predmeje ali pa iz Cola, skozi vasi na Gori - Gozd, Kovk, Otlica, do Predmeje. Več informacij na
www.camplijak.com

