Cerkniško jezero
Program
Eno največjih presihajočih jezer v Evropi, ki je zaradi svoje posebnosti znano tudi izven naših
meja. Slovi kot kraj kjer je na istem kraju v enem letu možno tako ribariti, veslati, se sprehajati,
kolesariti, kositi travnik in pasti živino! Ko je polno vode (okoli devet mesecev na leto), jezero
predstavlja največjo jezersko površino v Sloveniji. Ko pa presahne, postane eno samo veliko zeleno
polje.
Danes je Cerkniško jezero, skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno za
mednarodno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic, pa še za
Natura 2000 območje.
Kolesarski dan je poln zanimivosti, najbolj pa zagotovo Rakov Škocjan, slikovita kraška dolina,
nastala iz kraške jame z udiranjem in rušenjem stropa. Ogledamo si tudi Muzej Cerkniškega
jezera kjer nam bodo razložili vse o življenju na, v, nad in ob jezeru, kjer je vse podrejeno nihanju
vodne gladine ter nenehnemu izmenjavanju mokrih ter suhih obdobij.
Dolžina: cca 35 km s kolesom in 490 m vzpona in nekaj malega peš (ogled Rakovega Škocjana)
Zanimivosti:
– bujna in raznolika narava
– Rakov Škocjan, slikovita kraška dolina
– Muzej Cerkniškega jezera
*Naslovna fotografija Cerkniško jezero, www.slovenia.info, avtor Notranjski regijski park, arhiv RRA
Zeleni Kras d.o.o.

CENA:
Cena na osebo: 30 €
Cena vključuje:
– vstopnino in voden ogled Muzeja Cerkniškega jezera

– pripravo in izvedbo izleta ter DDV
Doplačila po želji:
– najem klasičnega treking kolesa Scott Sub 30 in ena kolesarska torba 20 €
– najem čelade 2 €
Cena ne vključuje: prihoda / odhoda na izhodiščno mesto, obrokov, pijač oz vseh ostalih osebnih
izdatkov, ki niso vključeni v ceno programa.

Datum: 30.5.2020 ob 9.00 uri
Zbirno mesto: Parkirišče na avtocestnem izvozu Unec.
Najmanjše število prijavljenih: 6
Največje število prijavljenih: 13
Narava poti: kombinacija asfaltnih in makadamskih cest in poti
**Fotografije v galeriji:
– Cerkniško jezero, arhiv: www.slovenia.info, fotograf Matevž Lenarčič
– Rakov Škocjan, arhiv: www.slovenia.info, fotograf Jošt Gantar
– kolesarjenje ob jezeru, arhiv: sloactive.si, fotograf Tomaž RozmanPrijavaPošljite povpraševanje

