Kolesarjenje + Masaža = Popoln oddih
Program
Če se vse to dogaja v Brkinih in na Krasu, je pa še toliko bolj popolno in mamljivo.
Nameščeni v udobnih apartmajih v očarljivi vasici Vremski Britof, ki leži na robu
regionalnega Naravnega Parka Škocjanske jame, se boste sprostili in pozabili na vsakodnevne
skrbi. Prelepe Brkine boste odkrivali s kolesom ampak malo lažje kot sicer. Saj vas na najvišjo
točko, prav v srce Brkinov, visoko ležečo in očarljivo vas Artviže (787 m), zapeljemo. Od tam
pa prijetno kolesarite nazaj v Vremsko dolino. Preden se začnete spuščat, se lahko ogrejete in
vzpnete do cerkve sv. Socerba iz 17. stoletja (817 m). Hrib s cerkvico ponuja prelep razgled na
okolico.
Kolesarski izlet vas bo navdušil, kolesarili boste po malo znanih, starih in pristnih brkinskih
vasicah, ki ponosno stojijo na bujnih zelenih gričih. Razgledi po valoviti brkinski pokrajini so
izjemni, kolesarjenje pa čisti užitek.
Pomislili pa smo tudi na drugačno sprostitev, ki gre tako lepo skupaj s telesno aktivnostjo. V sosednji
vasi imamo namreč vrhunsko maserko Matejči Šajnam, ki vas bo v uri in pol popeljala v svet
sprostitve in udobja. Potrebujemo napisati še kaj :)?
Vrhunci:
Brkinske vasice kot so Artviže in najvišji vrh Brkinov s cerkvico Sv. Socerba, Tatre, Ostrožno brdo,
Suhorje…
Kali in kamnite mize ob poti, ki so odlične za piknik malico oz počitek
Neprometne in razgledne cestne
Krasni razgledi na brkinsko pokrajino, na okoliške gore (Nanos, Snežnik, Slavnik) in slovensko
obalo
Masaža treh oceanov z bio olji
Naravni Park Škocjanske Jame, bližina Kobilarne Lipica in pestra izbira dodatnih aktivnosti (več
na Visit Kras)

CENA
Cena na osebo: 145 € (v kolikor želite koristiti turistični bon se z bonom plača namestitev na licu

mesta (56 €), preostanek, 89 €, pa agenciji plačate ob rezervaciji / izdaji računa)
*minimalno število oseb za potrditev individualnega programa je 2
Cena na osebo vključuje:
– dve nočitvi v izbranem apartmaju (apartma je lahko za dve osebi, štiri osebe ali šest oseb)
– turistično takso
– prevoz osebe in kolesa iz izhodišča (Vremski Britof) na začetek kolesarske trase
– gpx podatki in podroben zemljevid trase za enodnevni kolesarski izlet
– brezplačno parkirno mesto za čas programa
– nepozabno masažo (90 minut). Masažni salon je v sosednji vasi, od nas oddaljena približno 5 km.
Dan in ura masaže sta odvisni od razpoložljivosti, vsekakor pa enkrat med vašim bivanjem. Datum in
uro masaže določimo ob prijavi / rezervaciji paketa in vam sporočimo termin.
*cena paketa ne vključuje prevoza do sosednje vasi na masažo. Vključuje samo masažo.
– organizacija, priprava paketa ter DDV
Doplačila po želji:
– najem klasičnega treking kolesa 15 €
– najem električnega treking kolesa 25 €
– najem čelade 2 €
– piknik malica; sendvič z lokalnimi produkti (domači kruh in mesnine iz Domačije Vrbin -pršut,
ošokolo, panceta in suha prata- ter kozji poltrdi sir iz lokalne mlekarne Beka, 1x 0,5l pivo, 1x 0,5l
voda) 9 €. *Obvezno naročilo en dan vnaprej.
Datum: dnevno od 1.4. – 31.10.2020
**Nekaj besed o masaži treh oceanov; omenjena masaža je nekaj posebnega. Je prava starodavna
umetnost dela s telesom. Masaža ne bo samo gnetenje mišic in njihovo sproščanje, temveč deluje še
globlje. Ime masaža oceanov odraža poreklo masaže in njeno delovanje, ki je nežno kot voda in
globoko kot ocean.
Osnovno orodje masaže je meditacija v gibanju, imenovana tudi ples življenja, starodavno orodje za
osebno preobrazbo, ki prizemlji, uravnovesi posameznikovo energijo in poveže telo, um in duha.
Poveča se krvni pretok, razširijo se žile, okrepi limfni sistem, vsaka celica je preskrbljena s hrano in
kisikom, sprostijo se mišične napetosti in krči.
Iz telesa se začnejo izločati škodljive snovi, omilijo se bolečine, vnetja, poškodbe tkiv in otekli sklepi.
Iz maorskega izročila izvirajo duhovna moč, odprtost in dovzetnost, ki odpira vrata vedenja, tradicija
aboriginov pa uči, kako priti v stik s svojim duhom, uporablja moč misli in zapovedi.
Rezervacije na:
ursa.pipan@sloactive.si oz preko spodnje povezave.PrijavaPošljite povpraševanje

Začetna točka

