Spust iz osrčja Brkinov
Program
Prelepe Brkine lahko na kolesu doživite tudi če niste ljubitelj vzponov in klancev. Saj vas na najvišjo
točko, prav v srce Brkinov, visoko ležečo in očarljivo vas Artviže (787 m), pripeljemo. Od tam pa
prijetno kolesarite nazaj v Vremsko dolino. Preden se začnete spuščat, se lahko ogrejete in kolesarite
na samo nekaj metrov oddaljen najvišji vrh Brkinov (817 m), kjer stoji cerkev sv. Socerba iz 17.
stoletja. Hrib s cerkvico ponuja prelep razgled na okolico.
Kolesarski izlet vas bo navdušil, saj boste kolesarili 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.
Vrhunci:
Vas Artviže in najvišji vrh Brkinov s cerkvico Sv. Socerba
Lepe, prazne in razgledne cestne
Krasni razgledi na brkinsko pokrajino
Hlad potokov Suhorca in Padež ter reke Reke

CENA
Cena na osebo: 30 €
Cena vključuje:
– transfer iz izhodišča (Vremski Britof) na začetek trase, vas Artviže v Brkinih
– klasično treking kolo Scott Sub 30 (najem vključuje komplet za manjša popravila kolesa)
– nastavitev kolesa – položaja na kolesu po meri posameznika (bike fitting)
– gpx podatki trase ter podroben zemljevid z opisom poti
– brezplačno parkirno mesto na privatnem parkirišču za čas trajanja izleta
– priprava izleta ter DDV
Doplačila po želji:
– najem čelade 2 €
– kolesarska torba 5 €
– GPS naprava 8 €

– najem električnega kolesa 15 €
– piknik malica (sendvič, 1x 0,5l pivo, 1 kos sadja) 5 €
Cena ne vključuje: prihoda / odhoda na / iz izhodiščnega mesta, obrokov, pijač oz vseh ostalih
osebnih izdatkov, ki niso vključeni v ceno programa.
Dolžina poti: cca 35 km in 490 m vzpona
Narava poti: večji del asfaltne ceste z zelo malo prometa in majhen del makadamskih cest

Datum: vsako soboto ob 9.00 uri (izven tega datuma na vprašanje)
Zbirno mesto: Apartmaji Jankovi, Vremski Britof 15, 6217 Vremski Britof. Parkirišče
zagotovljeno.PrijavaPošljite povpraševanje

