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 vzpnete do cerkve sv. Socerba iz 17. stoletja (817 m). 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:
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

CENA
Cena na osebo: 30 €
Cena vključuje:
– prevoz 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
– 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 z lokalnimi produkti (domači kruh in mesnine iz Domačije Vrbin (pršut,
ošokolo, panceta in suha prata) in kozji poltrdi sir iz lokalne mlekarne Beka), 1x 0,5l pivo, 1x 0,5l
voda 9 €
Cena ne vključuje: prihoda / odhoda na / iz izhodiščnega mesta, obrokov, pijač oz vseh ostalih
osebnih izdatkov, ki niso vključeni v ceno programa.
Minimalno št. oseb: 2 osebi
Dolžina poti: cca 35 km, cca 340 m vzpona in cca 740 m spusta
Narava poti: večji del asfaltne ceste z zelo malo prometa in majhen del makadamskih cest
Datum: med 1.4. – 31.10.2021 vsak dan. Obvezna predhodna rezervacija.
Zbirno mesto: Apartmaji Jankovi, Vremski Britof 15, 6217 Vremski Britof. Parkirišče
zagotovljeno.PrijavaPošljite povpraševanje

