ROŽANSKI KOLESARSKI IZLET
Program
Ob jagodnem nektarju in slovenskem galerijstvu
Spoznajmo čudovito pokrajino, koroške Slovence in njihovo življenje
Koliko vas je, ki ste že obiskali turistične znamenitosti na avstrijskem Koroškem? Gospa
Sveta/Maria Saal? Knežji kamen? Vojvodski prestol? …IKEA? …
Koliko vas ve, da tu živijo koroški Slovenci, s katerimi se lahko pogovarjate v slovenskem jeziku?
Poznate slovenska imena za znane turistične kraje kot so Baško/Faakersee,
Klopinjsko/Klopeinersee ali Hodiško jezero/Keutschachersee, Jedvovca/Pyramidenkugel,
Beljak/Villach, Borovlje/Ferlach, Mokrine/Nassfeld…? Pridružite se nam na zanimivem
enodnevnem kolesarskem izletu po Rožu, na avstrijskem Koroškem. Pokrajina je čudovita, v
alpskem območju in z izredno zanimivo zgodovino.
Vrhunci:
Koroški Slovenci – avtohtona manjšina, prvi Slovani so na Koroško prišli že v 6. stoletju
Ogled Gospe Svete/Maria Saal – romarsko središče zgodnje slovenske države Karantanije
Obisk slovenske kmetije
Šentjakob/St. Jakob – središče slovenskega kulturnega ustvarjanja v gornjem Rožu
OPIS POTI:
Borovlje/Ferlach – Šentjakob/St.Jakob (cca 42 km, 490 m vzpona). Zgodaj zjutraj se zberemo v
Ljubljani. Sledi vožnja do Borovelj/Ferlach, kjer se kolesarski izlet začne. Tu se srečamo z zavednim
koroškim Slovencem in odličnim poznavalcem zgodovine avstrijske Koroške. V njegovi družbi se iz
Borovelj, mesta s stoletno puškarsko tradicijo (tudi nekdanje jugoslovansko puškarstvo je temeljilo
na znanju slovenskih Boroveljčanov) in kraju, kjer je bila rojena mati »slovenskega« nobelovca
Duncana Holdana, s kolesi podamo v Šentjanž v Rožu/St. Johann im Rosental, s slovenskim kulturnim
centrom K&K. Sledi ogled vasi Sveče/Suetschach, z lepo ohranjenim in slikovitim vaškim središčem
in slovensko galerijo Gorše na domačiji pri Vrbniku. Preden prispemo do daleč najbolj priljubljene
slovenske gostilne v tem koncu, kjer si boste lahko privoščili kosilo, še prečkamo reko Dravo in se
povzpnemo na Gure. Tu si bomo ogledali Park skulptur pri slovenskem tesarskem podjetju Gasser.
Po kosilu sledi spust v Želuče/Salkach in obisk slovenske kmetije (z najvišjim avstrijskim
odlikovanjem nagrajeni jagodni nektar), po želji boste lahko kaj tudi degustirali (zelo poznani so po

svojem Želuškem pivu in žganih specialitetah, za katere redno dobivajo nagrade in priznanja).
Prekolesarimo še nekaj očarljivih krajev kot so Trebinja/Treffen, kjer je živel in ustvarjal skladatelj
Pavle Kernjak (pesmi Rož, Podjuna, Zilja, Mojcej in druge). Nato se oglasimo v eni najuglednejših
koroških galerij, ki pomeni izredno pomembno promotorko slovenskega kulturnega ustvarjanja v
Avstriji in izlet zaključimo v Šentjakobu/St. Jakob. Mogoča je vrnitev po Dravski kolesarski poti na
izhodišče – dodatnih 20 km. Povratek nazaj v Ljubljano je predviden v zgodnjih večernih urah.

CENA:
Cena na osebo: 65 €
Termin: 6.7.2019
Zahtevnost: Srednja
Cena vključuje:
Povratni prevoz z mini busom oz turističnim kombijem in kolesarsko prikolico iz Ljubljane
Slovenskega turističnega vodnika z licenco GZS
Strokovno spremstvo koroškega Slovenca, odličnega poznavalca zgodovine avstrijske Koroške
Organizacija ter izvedba programa in DDV
Doplačila po želji:
Najem treking kolesa 20 € (Scott Sub Cross 30 + kolesarska torba)
Najem električnega kolesa 40 € (Scott E- Sub + kolesarska torba)
Cena ne vključuje:
Vstopnin, pijač, obrokov oz vseh ostalih osebnih izdatkov, ki niso vključeni v ceno programa.
Obvezno doplačilo: strošek prijave 10 € (na prijavo, ne na osebo).
Roki plačil: 30 % ob prijavi, preostanek (70 %) 14 dni pred začetkom potovanja.
Najmanjše število prijavljenih: 8 oseb.
Največje število prijavljenih: 15 oseb.
Rezervacije / povpraševanje na: info@sloactive.si ali po telefonu 031 251 010 oz preko spodnje
povezave:PrijavaPošljite povpraševanje

