ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA,
K OSOVELOVA UL ICA 1 C , 6210 SEŽANA
KOLESARSKI IZLET »S KOLESOM NA TERAN IN PRŠUT«
Med številnimi kraškimi dobrotami sta največjo slavo ponesla v svet prav kraški teran in pršut. Veliko zaslug
pri tem pa ima vsakoletna prireditev Praznik terana in pršuta. V sklopu prireditve vabimo vse kolesarje in
ljubitelje rekreacije, da se v nedeljo dopoldne, 11. 8. 2019, na prizorišče pripeljejo s kolesi.
Kolesarski vodniki vas bodo v skupinah peljali po novi trasi, ki je v dolžini 33 kilometrov in 436 višinskih
metrov krožno speljana v osrčje Krasa po gozdnih in makadamskih poteh, del trase pa poteka tudi po asfaltu.
Proga ni pretirano zahtevna, zato je z gorskimi kolesi primerna za vse kolesarje. Med samo potjo vas bodo
vodniki peljali na ogled pršutarne Kras, kjer bo tudi degustacija pršuta. Obiskali pa bomo tudi izletniško
kmetijo Kosmina Primož v Brjah pri Komnu.
Kolesarjenje je organizirano v skupini do 20 kolesarjev, na čelu katere je vodnik. Po prihodu na cilj vas bo na
startno-ciljnem mestu pričakala kraška marenda!
Kdaj in kje: nedelja, 11. 8. 2019, s startom ob 9.30 na prizorišču Praznika terana in pršuta.
Cena:
- 18 € na udeleženca v primeru predprijave na naslov info@sport-sezana.com – prijavnina se plača na dan
prireditve,
- 23 € na udeleženca s prijavo na dan prireditve – prijavnina se plača vodniku na dan prireditve,
- otroci do 10 let brezplačno.
Cena vključuje:
- izlet v spremstvu strokovnega vodiča z licenco na kolesu,
- ogled pršutarne Kras z degustacijo pršuta,
- ogled izletniške kmetije z degustacijo,
- okrepčilo na trasi,
- kraško marendo,
- servis na trasi.
Informacije: info@sport-sezana.com ali 041-295-393.
Organizator: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana v sodelovanju s turističnimi in kolesarskimi vodniki.
Kaj bomo videli:
Skupaj z vodnikom startamo v Dutovljah in peljemo mimo Godenj in Tomaja do Šepulj, kjer si bomo ogledali
pršutarno Kras. Od tu gremo naprej mimo Krepelj, kjer pot nadaljujemo pod vznožjem hriba Volnik. Pot nas bo
vodila naprej do Tubelj, v Brjah pri Komnu pa nas bodo z okrepčilom pričakali na izletniški kmetiji Kosmina.
Po postanku nadaljujemo vožnjo po asfaltni cesti do Kregolišča in naprej po makadamu mimo Velikega dola in
Pliskovice nazaj na prizorišče. Vodniki bodo poskrbeli, da boste Kras spoznali od blizu in vam pričarali
nepozaben izlet.
Dobrodošli na Krasu – »kjer burja suši pršute in grla, je teran doma«.
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