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Zelena. Aktivna. Zdrava.
www.slovenia.info

#ifeelsLOVEnia
www.hiking-biking-slovenia.com

KOLESARJENJE PO 

SLOVENIJI
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Slovenija v Evropi

Slovenija je skriti biser za ljubitelje 
kolesarstva, čeprav so to pristno in 
raznovrstno deželo izza krmila že 
spoznali številni obiskovalci 
z vseh koncev sveta.
Pustite se zapeljati – najprej po 
katalogu in nato na naslednjih 
kolesarskih počitnicah. 
Za vas smo izbrali nekatera 
najboljša kolesarska doživetja v 
regiji, še več pa jih boste dočakali 
med obiskom – na vsaki kolesarski 
destinaciji v Sloveniji.

DALJINSKE KOLESARSKE POTI 

 TRANS SLOVENIA 1

 TRANS SLOVENIA 2

 ČEZ KARAVANKE

 POHORSKA KOLESARSKA POT

 DRAVSKA KOLESARSKA POT

 PARENZANA

 KOLESARSKA POT JURETA ROBIČA

 SLOVENSKA TURNOKOLESARSKA  
   POT

 VIA BELA KRAJINA

PETROLOVA KOLESARSKA  
   TRANSVERZALA
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SPECIALIZIRANE NAMESTITVE 
ZA KOLESARJE IN 
KOLESARSKI KAMPI 

1    Član Pohodništvo & kolesarjenje giz

25   Kamp

    Druge kolesarske namestitve

SPECIALIZIRANE NAMESTITVE ZA 
KOLESARJE

1  Jamnica, EKOHOTEL KMETIJA KOROŠ
2  Kranjska Gora, APARTMAJSKI HOTEL BERGHI

3  Bohinjsko jezero, HOSTEL POD VOGLOM
4  Rogla, HOTEL ROGLA

  Radenci, HOTEL RADIN

47  Kobarid, HIŠA SONCA
20  Maribor, HOTEL MILENA
21  Mozirje, HOTEL GOLTE
22  Mozirje, APARTMAJI & WELLNESS SKOK
42  Robidišče, DOMAČIJA ŠKVOR
24   Zreče, HOTEL VITAL

  Bovec, APARTMAJI MRAKIČ
  Bohinjska Bistrica, APARTMAJI TUBEJ
  Debeli Rtič, HOTEL BOR MZL
  Govejk, Spodnja Idrija, 

  PRENOČIŠČA NA KLUK
  Hoče, APARTMAJSKA HIŠA RUŠEVEC
  Lokev, APARTMAJSKA HIŠA MUHA
  Murska Sobota, HOSTEL  
 LOVENJAKOV DVOR 

  Pokljuka, HOTEL JELKA 
   Strunjan, TERME KRKA, 

  TALASO STRUNJAN
   Zreče, HOTEL SMOGAVC

26   Bled, HOTEL RIBNO
27   Cerkno, HOTEL CERKNO
28  Divača, HOTEL MALOVEC
43  Gradac, KOVAČNICA SREČE
31  Logarska dolina, HOTEL PLESNIK
32  Otočec, TERME KRKA, HOTEL ŠPORT
44  Podkoren, B&B PR’ GAVEDARJO
48  Solkan, HOTEL SABOTIN

  Ljubljana, HOTEL SLON
   Maribor, HOTEL BAU
   Maribor, HOTEL TABOR
   Moravske Toplice, HOTEL VIVAT
   Moravske Toplice, VILLA TAMARA
   Pliskovica, Dutovlje,  
 HOSTEL PLISKOVICA

   Slovenj Gradec,  
 MKC HOSTEL SLOVENJ GRADEC

    Strunjan, HOTEL SALINERA
   Šempeter pri Novi Gorici, HOTEL LIPA

KOLESARSKI KAMPI

49   Ajdovščina, AVTOKAMP AJDOVŠČINA

33   Bled, CAMPING BLED

34   Bohinjska Bistrica, KAMP DANICA

35   Kobarid, KAMP KOREN KOBARID

36  Luče, KAMP ŠMICA

37  Metlika, CAMPING BELA KRAJINA

38  Ozeljan, KAMP LIJAK

39  Rečica ob Savinji, CAMPING MENINA

   Banovci, KAMP SONČNI GAJ
   Maribor, KOLESARSKI KAMP POHORJE
   Podčetrtek, KAMP NATURA  

7  Bohinjsko jezero, HIKE & BIKE
8  Brda, HOTEL SAN MARTIN
9  Dobrna, HOTEL GOSTILNA TRIGLAV

10  Kranjska Gora, ALPSKI  RESORT ŠPIK
40  Kranjska Gora, HOTEL KOMPAS
41  Korte, STARA ŠOLA KORTE
11  Krvavec, HOTEL KRVAVEC 
45  Metlika, HOTEL BELA KRAJINA
46  Moravske Toplice, TURISTIČNO NASELJE  

 PANONSKA VAS
12  Rakitna, HOTEL RAKITNA
15  Snovik, TERME SNOVIK

  Banovci, HOTEL ZELENI GAJ
  Brežice, MC HOSTEL BREŽICE
  Lendava, HOTEL LIPA
  Moravske Toplice, HOTEL TERMAL
  Novo mesto, APARTMAJI, SOBE RAVBAR

5  Ajdovščina, MLADINSKI HOTEL
17  Bovec, APARTMAJI SKOK
18  Drežnica, GOSTIŠČE JELKIN HRAM
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ZELENI KOLESARSKI RAJ  
SREDI EVROPE
»Naj se mase odpravijo v Alpe. Ko govorimo o gorskem kolesarjenju, je Slovenija najbolje varovana skrivnost Evrope. Bratje in sestre, 
videli smo luč in vemo, da je ta dežela pravi raj za gorskega kolesarja, in od takrat naprej nepotrpežljivo čakamo na vrnitev.« 
Singletrack Magazine, Velika Britanija

DESET RAZLOGOV ZA OBISK 
SLOVENIJE S KOLESOM

1 
Slovenija je zelena dežela! Dobro ohranje-
na narava, v kateri kraljujejo mogočni goz-
dovi, svež zrak in čiste vode. »Feel Green« 
ni le marketinški slogan, to je občutek, ki 
ga doživite ob obisku Slovenije.

2 
Pestra pokrajina. Slovenija je stičišče raz-
ličnih svetov in edino pravilno je, da tudi v 
tem katalogu kolesarske ponudbe sledimo 
naravi. Glede na relief, klimo in vegetacijo 
smo kolesarske destinacije združili v pet 
kolesarskih pokrajin in vam tako olajšali 
izbiro za naslednje počitnice:

•	 ALPSKI	SVET
•	 PREDALPSKO	HRIBOVJE
•	 VISOKO	KRAŠKO	HRIBOVJE	IN	

PLANOTE
•	 VINORODNI	GRIČI	IN	PANONSKE	

RAVNINE
•	 MEDITERANSKA	SLOVENIJA

3 
Slovenija je na dosegu roke! Je majhna, a 
raznovrstna in v mnogo pogledih bogata 
dežela, katere pestrost boste lahko doži-
veli že na podaljšanem kolesarskem vi-
kendu, zares pa se boste z naravo in ljud-
mi povezali šele na tedenskem ali daljšem 
oddihu. In potem si boste želeli še!

4 
Prijaznost domačinov in visoka kolesarska 
kultura. Kolesarjenje je močno zakoreni-
njeno v slovensko okolje, z vidika turistične 
ponudbe, športa in tudi načina vsakodnev-
nega transporta. Domačini vam bodo z ve-
seljem povedali za kakšno dobro pot ali vam 
pomagali pri orientaciji, v vsakem kraju pa 
boste našli tudi lokalne kolesarje, s katerimi 
bo odkrivanje dežele še bolj zanimivo.

5 
Potovanje s kolesom po Sloveniji je polno 
pozitivnih presenečenj, hkrati pa je »de-
žela pod Alpami« tudi ena najvarnejših 
držav v Evropi. 

6 
Narava je dostopna. Ko boste tukaj zavili s 
ceste v gozd, vas ne bo ustavila tabla »prepo-
vedano«, ampak vas bosta nagovorila osve-
žilna senca ter prost dostop do skorajda vseh 
gozdov in hribovij. V Sloveniji sicer veljajo 
omejitve glede vožnje v naravi, vendar vam 
te ne bodo preprečile najlepših doživetij.

7 
V Sloveniji je mogoče kolesariti v vseh let-
nih časih, večinoma se kolesarska sezona 
začne aprila in konča novembra, v Istri pa 
je mogoče zaradi vpliva Mediterana kole-
sariti vse leto.

8 
V Sloveniji so predeli z ohranjeno divji-
no, tam boste lahko naleteli tudi na tablo 

»Pozor, območje medveda!«. Vendar se 
tega ne ustrašite, zaščitene divje živali se 
gibljejo po brezpotjih in se bolj bojijo vas 
kot vi njih, zato jih je skoraj nemogoče 
srečati.

9 
Bogata zgodovina in kultura. V Sloveniji 
boste lahko raziskovali razvaline iz časov 
Rimljanov, si ogledali srednjeveške gra-
dove ali spoznali še vedno zelo aktivne 
mojstre domače obrti. 

10 
Kolesarjenje se skoraj mora zaključiti (ali 
že začeti) z »okusi« Slovenije – v pristni 
lokalni gostilni, s kozarcem vrhunskega 
slovenskega vina ter katero izmed tradi-
cionalnih jedi in sladic.

V Sloveniji se boste naučili, da »perfect 
trail« ni le uživanje po odlični stezi ali 
premagovanje serpentinastega vzpo-
na, ampak tudi uživanje v kolesarjenju, 
prepleteno z okoljem, ljudmi, nara-
vo, kulturo, kulinariko in vedno znova 
kakšnim presenečenjem.

ALI VESTE? 

V bližini glavnega mesta Ljubljana so 
odkrili tudi najstarejše znano leseno 
kolo z osjo – staro je kar 5200 let, kar 
priča, da so se po tej krajih »vozili« že 
v pradavnini.
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SPECIALIZIRANE NAMESTITVE 
ZA KOLESARJE
Kolesarjem prijazni ponudniki name-
stitvenih in gostinskih objektov (hoteli, 
hostli, penzioni, apartmaji in drugi) lah-
ko poleg klasične oznake z zvezdicami 
pridobijo še oznako s kolesi, ki kaže širi-
no in kakovost ponudbe za kolesarje. 
Osnovna ponudba je označena z enim ko-
lesom in se stopnjuje vse do petih koles 
– ta oznaka je rezervirana za turistične 
ponudnike, ki živijo s kolesarji in je ta 
zanje osnovno dejavnost. V nadaljeva-
nju predstavljamo zahteve za pridobitev 
oznake enega ali več koles, pri čemer je 
vsaka stopnja nadgradnja predhodne. 

ENO KOLO
Hotel zagotavlja informacije o kolesarski 
ponudbi v okolici in kolesarsko infotočko, 
prenočitev za eno noč brez doplačila, varen 
prostor za hranjenje koles, možnost izposoje 
osnovnega orodja, prostor za sušenje kole-
sarskih oblačil in čevljev ter s sadjem in pol-
nozrnatimi živili obogaten zajtrk. 

DVE KOLESI
Poleg osnovnih informacij o kolesarski po-
nudbi ima hotel kolesarsko karto okolice, 
označene kolesarske poti v okolici, zagotov-

KOLESARSKI	HOTELI	IN	KAMPI
ljenega kolesarskega vodnika in možnost 
najema kolesa v kraju. V objektu zagotavlja 
dostop do interneta, posebne prenočitvene 
pakete za kolesarje, možnost pranja koles 
in oblačil, organiziran prevoz kolesarjev, 
koles in opreme ter možnost za kolesarske 
»lunch pakete«.

TRI KOLESA
Hotel zagotavlja strokovne kolesarske nas-
vete pri načrtovanju tur, ima na voljo več 
kolesarskih vodnikov, zagotavlja GPS po-
datke o turah in vodene kolesarske ture, 
ima izdelan najmanj 4-dnevni program 
kolesarskih tur v okolici. Prav tako pomaga 
pri iskanju in rezervaciji prenočišč na dru-
gih destinacijah. Hotel zagotavlja možnost 
zaklepanja posameznega kolesa, servisni 
kotiček in storitve, izposojo koles srednje-
ga razreda, možnost klica v sili in možnost 
prevoza koles na servis v bližini. Poleg ko-
lesarjenja ponuja še alternativne programe.

ŠTIRI	KOLESA
Hotel ima izdelan 6-dnevni program kole-
sarskih tur in več kolesarskih vodnikov. Za-
gotavlja prodajo rezervnih zračnic različnih 
dimenzij, brezplačni prevoz do servisa in 
nadomestno kolo, izposojo koles srednje-
ga razreda, energetske pijače, tablice in 
prigrizke. Po potrebi je zagotovljena profe-
sionalna masaža. 

PET KOLES
Turistični objekti s petimi kolesi morajo 
ustreči skoraj vsem potrebam kolesar-
skih turistov, za te pa poleg drugih skrbi 
zaposlen kolesarski vodnik. Poleg vsega 
predhodno naštetega morajo zagotoviti 
še minimalno 20 predlogov individualnih 
kolesarskih tur, izdelan imajo vsakodnev-
ni program vodenih kolesarskih tur in 
program šole dobre vožnje. Kolesarnica je 
posebej zavarovana tudi z alarmom ali vi-
deonadzorom, za izposojo so kolesa višje-
ga razreda, objekt pa ponuja lasten prevoz 
kolesarjev in koles. V objektu je mogoče iti 
na večerjo, primerno kolesarjem, jedi so 
tipično lokalne in regionalne. Ponudbo za-
okrožujeta masažni kotiček in savna. 

KOLESARSKI KAMP
Kolesarjem prijazen kamp zagotavlja vrsto 
informacij o kolesarskih izletih v bližnjo in 
širšo okolico, pripravljen ima 4-dnevni pro-
gram kolesarskih tur in enega usposoblje-
nega vodnika. Hkrati mora zagotoviti tudi 
orodje za servis kolesa, možnost pranja 
koles in opreme, varno shranjevanje koles, 
prostor za sušenje oblačil in čevljev ter pre-
voz koles in možnost izposoje petih koles 
srednjega razreda. Prav tako sta v kolesar-
skem kampu na voljo energetsko bogata 
hrana in pijača. 

MOBILNE APLIKACIJE ZA 
KOLESARJE 
Brezplačne aplikacije so na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google play. Informacije: www.hiking-biking-slovenia.com

SLOVENIA TRAILS 
HIKING	AND	BIKING
Podlaga so topografske karte Monolit, 
aplikacija pa za uporabo ne potrebuje 
spletne povezave. 

EXPLORE SLOVENIA 
TRAVEL GUIDES
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ALPSKI SVET
Naj 5
•	 Raziskovanje	doline	Soče	ter	gora	in	planin	nad	smaragdno	reko,	odlično	za	kombiniranje	s	športi	v	naravi.
•	 Edinstveno	podzemno	kolesarjenje	v	nekdanjem	rudniku	pod	Peco	in	uživanje	po	»single	trailih«	Koroške.
•	 Fotografiranje	pogledov	s	Solčavske	panoramske	ceste.	
•	 Prečenje	Karavank	z	gorskim	kolesom.
•	 Epska	alpska	etapa	za	cestna	kolesa	s	prelazoma	Vršič	in	Predel	ter	vzponom	na	Mangart;	velja	za	eno	naj-

lepših v Evropi.
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DOLINA	SOČE:	
BOVEC, KOBARID, TOLMIN

www.dolina-soce.si
TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 384 19 19
m +386 (0)31 388 700 
e info.bovec@dolina-soce.si

TIC Kobarid
Trg svobode 16, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 380 04 90 
e info.kobarid@dolina-soce.si

TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info.tolmin@dolina-soce.si

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     2666 km

Število vseh tur       90

Označene poti      18

Najnižja in najvišja točka 167–2040 m n. v.

Pod visokimi Julijci, na robu Trigla-
vskega narodnega parka, leži sliko-
vita dolina, po kateri vijuga smarag-
dna Soča. Narava, ki je tod še skoraj 
neokrnjena, je bogato obdarjena in 
skriva premnoge zaklade: alpske vr-
hove in zeleno gričevje, kristalno 
čiste reke, čarobne slapove, tolmune 
in korita, zdravilne izvire in skriv-
nostne jame. Nešteto je kotičkov, ki 
obiskovalcu zadržijo korak in vzbudi-
jo njegovo občudovanje.  

Dolina ponuja vse vrste aktivnosti na 
prostem, še zlasti preprosto in zabavno 
pa je raziskovanje tega napol skritega 
sveta s kolesom, hkrati pa zahtevnejši 
tereni ponujajo številne izzive tudi za 
dobro trenirane. Gorski kolesarji se bos-
te potili in sončili na strmih pobočjih 
Julijskih Alp visoko nad Bovcem, Ko-
baridom in Tolminom, uživali v razgle-
dih s Kolovrata ter raziskovali slikovito 
Šentviško	 planoto,	 odmaknjene	 vasice	 
nad Baško grapo ali skrivnostno Beneško  

Slovenijo. Cestni kolesarji ne smete iz-
pustiti vzpona čez Vršič (1611 m), naj-
višji cestni prelaz v Sloveniji, morda še 
večji izziv za vas pa bo vzpon po najviš-
je ležeči slovenski cesti, ki pripelje na 
Mangartsko sedlo (2040 m). Za lagod-
nejše vrtenje pedal izberite poti po do-
linah Soče, Koritnice, Nadiže, Tolminke, 
Idrijce in Bače.
Kolesarjenje združite z odkrivanjem in 
spoznavanjem bogate kulturne in na-
ravne dediščine teh krajev, pravi izlet 
v pestro zgodovino doline in okolice pa 
predstavljajo ostaline iz prve svetov-
ne vojne. Vabimo vas, da obiščete izvir 
reke Soče, slapova Kozjak in Boka, Tol-
minska korita in Velika korita Soče, tr-
dnjavo Kluže, Kobariški muzej in cerkev 
Svetega Duha v Javorci. Spotoma si pri-
voščite znameniti bovški sir, poskusite 
friko iz avtohtonega sira Tolminca ter se 
posladkajte	 z	bovškimi	krafi	 in	kobari-
škimi štruklji.

  5



6  Bovec, Kobarid, Tolmin

Lega
Apartmajsko hišo, ki stoji pri vstopu v Bovec 
iz smeri Trbiž–Kranjska Gora, boste spoznali 
po sončni tabli, blago rožnati fasadi in lepem 
razgledu na severovzhodni del gorskega venca, 
ki obkroža kotlino.

Namestitev in prehrana
Poleg namestitve v apartmajih je v objektu mo-
goča tudi sprostitev v finski savni. Parkirni pros-
tor za avto. 

Ponudba za kolesarje 
Visoki Julijci so izjemno slikovito ozadje razgiba-
nim gorskim potem, kolovozom, mulatjeram, gor-
skim cestam in drugim potem, ki ponujajo mož-
nosti kolesarskih izletov različnih težavnosti. Vse 

Informacije in rezervacije

Apartmaji Skok
Mala vas 111, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 63 00 
m +386 (0)41 328 629
e info@apartmajiskok.com
www.apartmajiskok.com

Lega
Kamp Koren leži ob smaragdni reki Soči na ob-
robju Triglavskega narodnega parka z odličnim 
izhodiščem za kolesarske ture le 500 m od Ko-
barida.

Namestitev in prehrana
Udobna namestitev v ekobrunarici, bogat zajtrk 
z domačimi izdelki, prodajalna z ekološkimi iz-
delki.

Ponudba za kolesarje 
Izhodišče za številne kolesarske ture različnih 
težavnosti, ponudba vodnikov in zemljevidov 
o kolesarskih poteh, najem in popravilo koles, 
organiziran prevoz oseb in koles, vodene kole-
sarske ture.

Alternativni programi 
Vodni športi (kajakaštvo, rafting, soteskanje …), 
adrenalinski park, plezalna stena, odbojka na 
mivki, jadralno padalstvo, savna.

Specialist za
gorsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Eko apartmajsko naselje Kamp Koren Kobarid
Ladra 1B, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11
m +386 (0)41 371 229
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

EKO APARTMAJSKO NASELJE 
KAMP KOREN KOBARID****

potrebne informacije glede izbora kolesarskih tur 
boste dobili od kolesarskega vodnika, saj vam bo 
po razgovoru predlagal načrt tur, ki bodo ustrezale 
vašim željam in sposobnostim. Kolesarski paketi 
za družine in možnost izposoje koles.  

Alternativni programi 
Destinacija ponuja širok nabor športnih aktiv-
nosti: rafting in izlete s kajakom na reki Soči, so-
teskanje na Sušcu, zipline Učja ter druge vodne 
in športne aktivnosti. Možnosti za lažje ali zah-
tevnejše sprehode ali pohodništvo.

Specialist za
gorsko, družinsko kolesarjenje.

APARTMAJI SKOK**
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Informacije in rezervacije

Hiša Sonca, Mučeniška ul. 1, SI-5222 Kobarid
m +386 (0)31 664 253
e hisasonca@gmail.com, www.apartmakobarid.com

Hiša Sonca ponuja udobno namestitev, primerno za vaš počitek, nabiranje 
novih moči in odlično izhodišče za nove podvige. V hiši in ob njej (v hišici 
za hrambo) je dovolj prostora za shranjevanje vaše opreme in koles, okolica 
Kobarida pa vabi, da jo raziščete na kolesu ali peš.

HIŠA	SONCA

47

Informacije in rezervacije

Gostišče Jelkin Hram, Drežnica 30, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10, +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net, www.jelkin-hram.com

Gostišče ob vznožju mogočnega Krna v Drežnici je odlično izhodišče za po-
hodnike, gorske kolesarje, jadralne padalce … Ponuja udobno namestitev, 
domačo hrano, finsko savno, internet, organizira prevoze s kombijem, tan-
demske polete z jadralnim padalom, vodene pohodniške in kolesarske ture …
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GOSTIŠČE	JELKIN	HRAM***

Informacije in rezervacije

Positive Sport
Trg svobode 15, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)40 654 475
e info@positive-sport.com
www.positive-sport.com

Ponudba
Vodeni izleti, izposoja koles, trgovina in servis koles.

POSITIVE SPORT

Informacije in rezervacije

Freiraus Verlag | Mountainbikereisen
Hans-Mielich-Straße 12, DE-81543 München
t +49 (0)89 228 00 195, e info@mtb-slowenien.de, www.mtb-slowenien.de

Založba	Freiraus	|	Gorskokolesarske	ture
•	 Specialist	za	vodene	in	samostojne	gorskokolesarske	in	treking	kole-

sarske ture v Sloveniji
•	 Atraktivne	večdnevne	ture	kot	npr.	Transslovenia	in	Najboljše	enoslednice
•	 Individualni	termini	ali	ture	za	skupine	(od	2	oseb	naprej)
•	 Kolesarski	vodnik	s	30	gorskokolesarskimi	izleti	po	dolini	Soče

ZALOŽBA	FREIRAUS
GORSKOKOLESARSKA POTOVANJA



GORSKO KOLERSARSKE 
AVANTURE	V	ALPAH
Mtb Galaxy je športna agencija, ki se ukvarja 
z vodenjem gorskokolesarskih izletov in de-
lavnic na območju Slovenije, Avstrije, Italije 
in Hrvaške. Organiziramo vikend in tedenske 
pakete ter enodnevne izlete. Veliki hit leta sta 
enodnevna avantura ZipBike, ki je kombinacija 
gorskega kolesarjenja in spusta po jeklenici čez 
kanjon Učja, ter E-bike kolesarjenje.

Ponudba za kolesarje
Imamo kombi s prikolico za prevažanje več ko-
les, vse potrebno kolesarsko orodje in nudimo 
izposojo široke palete gorskih koles. 

Informacije in rezervacije

MTB Galaxy
Tomačevo 30a, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)68 147 467
e info@mtbgalaxy.com
www.mtbgalaxy.com

MTB GALAXY

8  Bovec, Kobarid, Tolmin

Lega
Najbolj zahodna slovenska vas leži na robu Be-
neške Slovenije. Okolica nudi čudovite razglede 
na tri svetove: alpski svet, predalpski svet in 
Furlansko nižino. V neposredni bližini teče naj-
toplejša alpska reka Nadiža.

Namestitev in prehrana
Namestitev do 20 oseb v obnovljenih kamni-
tih hišah ali sobah na domačiji. Hrano si gostje 
lahko pripravijo sami. Po dogovoru je mogoča 
priprava hrane na kmetiji. Lasten zelenjavni vrt, 
ki je na voljo tudi gostom.

Ponudba za kolesarje
Vrhovi Stol, Matajur, Ivanac, cestno kolesarjenje 
po trasi Gira d'Italia 2016, 600 m gozdnega trai-

Informacije in rezervacije

Domačija Škvor 
Robidišče 10, SI-5223 Breginj
t +386 (0)31 345 958
e info@skvor-holidayhouse.com
www.skvor-holidayhouse.com

la v vasi ali krožne čezmejne cestne ture z veliko 
reliefno razgibanostjo. Zvečer sprostitev v Mini 
Eco Spa s finsko savno.

Alternativna ponudba
Kopanje ali rečkanje v Nadiži, pohodne poti, 
adrenalinski športi (padalstvo, vodni športi). 
Primerno za družine in majhne otroke (velik 
vrt, otroška oprema). Primerno tudi za skupine 
(prostor za predavanja ali druženje).

Specialist za
gorsko in cestno kolesarjenje.

DOMAČIJA	ŠKVOR***

42

SOČA	FUN	PARK

Informacije in rezervacije

ProAktiv Sport d.o.o.
Pot na Breg 11, SI-5250 Solkan
t +386 (0)40 377 477
e info@socafunpark.si
www.socafunpark.si
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TIC Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1c, 
SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40
f +386 (0)4 580 94 41
e info@kranjska-gora.eu
www.kranjska-gora.si

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     pribl. 200 km

Število vseh tur       17

Označene poti      15

Najnižja in najvišja točka 810–1640 m n. v.

Hitreje in razgibano si lahko okolico 
Kranjske Gore ogledujete na kolesu. 
Odločite se lahko za lenobno vrtenje 
pedal ali za zahtevnejše izlete v osrčje 
alpskih dolin. 

V ta namen smo izdelali zemljevid z 
označenimi kolesarskimi potmi v Zgor-
njesavski dolini, v katerega je vrisanih in 
v naravi označenih več kakor 200 km ko-
lesarskih poti. Karta prijazno opozarja 
tudi na znamenitosti, ki so vredne ogle-
da, ter ponuja temeljit in morda najpri-
vlačnejši način spoznavanja tega dela 
Slovenije. Dobite jo lahko v vseh turi-
stično informacijskih centrih v Kranjski 
Gori, Mojstrani in Ratečah.

Na kolesarski poti treh dežel z začetkom 
na tromeji z Avstrijo in Italijo lahko sko-
zi dolino Radovne skočite tudi na Bled. 
Z urejenih kolesarskih poti se lahko od-
peljete na številna brezpotja. Tisti pravi 
kolesarji pa se bržkone ne boste odpove-
dali vzponu na najvišji slovenski prelaz –  
1611 m visoki Vršič.
S kolesom se lahko odpravite tudi okoli 
Julijskih Alp. Krožna kolesarska pot vodi 
iz Kranjske Gore prek Bleda, Bohinja, 
Tolmina, Kobarida, Bovca in Vršiča na-
zaj v Kranjsko Goro. Celoten krog, ki je 
dolg 232 km, lahko prekolesarite v petih 
etapah oziroma petih dneh. Vsem adre-
nalina željnim je v Kranjski Gori na voljo 
kolesarski park. 
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Lega
Idealna lokacija ob vznožju Karavank, tik ob ko-
lesarski in Bike park progi, le streljaj od središča 
mesta. 

Namestitev in prehrana
Udobne in prenovljene prostorne sobe, prilago-
jene za potrebe športnikov. Možnost vseh obro-
kov v hotelu ali zunanjih objektih, malico vam 
pripravimo tudi za na pot. 

Ponudba za kolesarje 
Športna masaža, MTB-park, neposredna bližina 
kolesarske steze (povezava z Italijo in Avstrijo), 
možnost izletov v spremstvu animatorja. Več 
kot 200 km označenih kolesarskih poti po goz-
dnih cestah v gozdovih Karavank.

Alternativni programi
Bogati wellness programi (savne, masaže, 
kozmetične storitve), hotelska animacija za vso 
družino, prost vstop v vodni park Aqua Larix in 
sprostitveni center Kompas, veriga hotelov Hit 
Alpinea Kranjska Gora pa doda še vse preostale 
manjkajoče elemente za popoln oddih.

Specialisti za 
cestno, družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Hotel Kompas
Borovška cesta 100, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 589 21 00
f +386 (0)4 588 44 79
e info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si

40

BIKE PARK KRANJSKA GORA

Informacije in rezervacije

Bike Park Kranjska Gora, Borovška cesta 107, SI-4280 Kranjska Gora
m +386 (0)41 706 786, e info@bike-park.si, www.bike-park.si
https://www.facebook.com/kgbikepark/

Kolesarski park pod Vitrancem ponuja številne kombinacije na petih 
osnovnih progah. Vsaka od njih ima posebne značilnosti, ki navdušuje-
jo gorske kolesarje vseh tipov.

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103 a, SI-4280 Kranjska Gora 
t +383 (0)4 580 94 00
e info@kr-gora.si, www.kr-gora.si

Informacije in rezervacije

Apartmajski hotel Berghi, Borovška cesta 27, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)83 873 777
e info@berghi.si, www.berghi.si, www.facebook.com/BerghiKranjskaGora/

Berghi je kolesarjem prijazen apartmajski hotel, ki gostom ne ponuja zgolj 
prenočišča in zajtrka, temveč tudi Bike Park Kranjska Gora, vodene kole-
sarske ture, izobraževanje in druge usluge za kolesarje vseh vrst.

2

APARTMAJSKI	HOTEL	BERGHI

HOTEL	KOMPAS****
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Informacije in rezervacije

Agencija Goodplace
Rimska cesta 2b, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)41 770 197
e info@bike-goodplace.com, www.bike-goodplace.com

•	 Specializirana	 turistična	agencija	 za	vse	zvrsti	kolesarjenja:	 gorsko,	
treking in cestno kolesarjenje

•	 Ponujamo	ture	doma	in	v	tujini	
•	 Organiziramo	Soča	Outdoor	Festival,	www.soca-outdoor.com 

AGENCIJA GOODPLACE

Informacije in rezervacije

B&B Pr' Gavedarjo 
Podkoren 72, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 031 479 087 
e info@prgavedarjo.si
www.prgavedarjo.si

Oddih v skrbno prenovljeni domačiji s 100 letno tradicijo. Butična namesti-
tev (4 sobe + apartma) vam ponuja naravno spalno okolje (masiven sloven-
ski les, bio ležišča, posteljnina...) in zdrav bio zajtrk. V okolici so kolesarske 
ture različnih težavnosti in stilov, do bike parka Kranjska Gora je 2 km.

44

B&B PR' GAVEDARJO

Lega
Ob vznožju Karavank v objemu gozda in s pre-
čudovitim pogledom na Julijske Alpe leži hotel 
Špik. 

Namestitev in prehrana
Gostom so na voljo preprosteje opremljene sobe 
v hotelu s tremi zvezdicami ali prostornejše, so-
dobno opremljene sobe z balkoni v hotelskem 
delu s štirimi zvezdicami; prilagojena prehrana 
in prilagojene ure obrokov. 

Ponudba za kolesarje 
Športna masaža, neposredna bližina kolesarske 
steze (povezava z Italijo in Avstrijo), 7 km odda-
ljeni MTB park v Kranjski Gori. Kolesarjem je na 
voljo kolesarnica za hrambo koles.

Alternativni programi 
Bogati wellness programi (savne, masaže, 
kozmetične storitve), prost vstop v Svet vode 
Špik, veriga hotelov Hit pa doda še vse preostale 
manjkajoče elemente za popoln oddih.

Specialist za
cestno, družinsko kolesarjenje.Informacije in rezervacije

Alpski resort Špik
Hotel Špik*** & Hotel Špik****
Jezerci 21, SI-4282 Gozd Martuljek
t +386 4 587 71 00 
f +386 4 587 75 75 
e hotel.spik@hit.si 
www.hotelspik.com

ALPSKI RESORT 
ŠPIK***/****

10
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BOHINJ
Turizem Bohinj
Stara Fužina 38, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 574 75 90
e info@bohinj.si
www.bohinj.si

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     pribl. 400 km

Število vseh tur       15

Označene poti      5

Najnižja in najvišja točka 512–1400 m n. v.

Davno izginuli ledenik je zarezal globoko v Julijske Alpe 
ter nam podaril največje slovensko jezero, ob njem pa 
čudovite gore in planine, ki so kot nalašč za aktivne po-
čitnice v naravi, med temi pa je v ospredju kolesarstvo. 
Mir, izjemna narava, tradicionalne specialitete – vse to 
vas čaka v Bohinju.

Triglavski narodni park lahko doživite tudi s kolesa, za to 
pa ni boljšega izhodišča od Bohinja. Z vedno bistrim in sve-
žim jezerom zaznamovana dolina ponuja širok nabor poti, 
ki so speljane od ravnin ter vse do visokih gora in planin 
nad jezerom. Na območju Bohinja je na voljo več sto kilome-
trov kolesarskih poti za vse vrste kolesarjev. Po zgornji in 
spodnji bohinjski dolini, umaknjena od glavne ceste, vodi 
urejena krožna kolesarska pot. Ta pelje mimo bolj in manj 
znanih naravnih in kulturnih znamenitosti.
Kolo in opremo si lahko izposodite na več lokacijah, na raz-
iskovanje Bohinja pa se lahko odpravite tudi z lokalnimi 
vodniki.
Kolesarski dan v Bohinju naj sestavljata še okušanje 
slastnih tradicionalnih jedi in obisk naravnih znamenito-
sti, na primer slapa Savica in korit Mostnice. Zaradi šte-
vilnih različnih možnosti in kombiniranja kolesarjenja z 
drugimi aktivnostmi, od pohodništva do vodnih športov na 
jezeru in reki Savi, ste lahko v Bohinju tudi teden ali dva, 
pa vam ne bo zmanjkalo zanimivih kotičkov, ki vas bodo 
presenetili s svojo izvirnostjo.
Nad Bohinjskim jezerom se razteza smučarski center Vogel, 
v katerem deluje kolesarski park. Na višino 1535 m se tudi 
v zeleni sezoni lahko povzpnete z gondolsko žičnico in se 
predate neverjetnemu razgledu na Triglavsko pogorje.
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Informacije in rezervacije

Turistična agencija HIKE&BIKE
Stara Fužina 117, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)31 374 660
e grega@hikeandbike.si 
www.hikeandbike.si

HIKE	&	BIKE

7 Splošni opis
Smo specializirana turistična agencija za kole-
sarske in pohodniške počitnice na območju Ju-
lijskih Alp. Poleg vodenih dnevnih in večdnev-
nih kolesarskih izletov z licenciranim vodnikom 
ponujamo tudi nastanitve v kolesarjem prija-
znih počitniških hišicah.

Lega 
Turistična agencija Hike&Bike se nahaja v vasi Sta-
ra Fužina, ki je le streljaj od Bohinjskega jezera. Pi-
sarna agencije je v Bohinjski Bistrici, nastanitvene 
enote pa ponujamo na območju Bohinja in Bleda.

Namestitev in prehrana 
Vse naše počitniške hiše in apartmaji so opre-
mljeni s kuhinjo. Ponujamo možnost zajtrka po 

predhodnem dogovoru. Na vseh lokacijah nasta-
nitev so trgovina in restavracije s tradicionalno 
bohinjsko hrano.

Ponudba za kolesarje 
Vodeni kolesarski izleti, najem osebnega vodni-
ka, izposoja koles, najem naprave GPS, servis, 
transferji koles in prtljage.

Alternativni programi 
Vodeni kolesarski izleti na območju Bleda in Rado-
vljice, vzpon na Triglav z gorskim vodnikom, vodeni 
pohodniški izleti v Triglavskem narodnem parku, 
programi za skupine, večerni sprehod z baklami.

Specialist za 
gorsko in cestno kolesarjenje.

Lega
Hostel Pod Voglom stoji na eni najlepših lokacij, 
na južni obali Bohinjskega jezera. Je najprimer-
nejši kraj za mladinske ali odrasle skupine, pa 
tudi za posameznike, ki iščejo aktiven oddih v 
naravi. 

Namestitev in prehrana
Hostel ima na voljo skupno 122 ležišč v treh raz-
ličnih tipih sob. V glavni stavbi je restavracija z 
družabnim kotičkom, ki je namenjena druženju 
gostov, izmenjavi popotniških izkušenj in zaba-
vi. Ker hostel leži tik ob jezeru in zraven gozda, 
je pred hostlom lep vrt z ležalniki, visečimi mre-
žami in otroškimi igrali.

Ponudba za kolesarje 
Možnost nakupa kolesarskih vodnikov in ze-
mljevidov, oblikovanja kolesarskih tur, možnost 
vodenih tur (za skupine), servis za kolesarje v 
bližini.

Alternativni programi 
Ob hostlu sta športni center Pac sports in adre-
nalinski park. Gostje si lahko izposodijo kanuje, 
kajake ali gorska kolesa ali pa se udeležijo kake 
športne aktivnosti (rafting, hydrospeed, sote-
skanje, jadralno padalstvo). 

Specialist za
gorsko, družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Pac d.o.o.
Ribčev Laz 60, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61
m +386 (0)40 864 202
e info@pac.si
www.pac.si

HOSTEL	POD	
VOGLOM**

3
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Lega
V Bohinjski Bistrici v prijetnem gozdičku ob Savi 
Bohinjki leži kamp Danica.

Namestitev in prehrana
Vse površine so izravnane in travnate. Izbirate 
lahko mesta pod sencami dreves ali na soncu, ob 
šumeči in živahni Savi Bohinjki ali v udobni bli-
žini recepcije in igrišč. Razpolagamo s sodobno 
opremljenimi sanitarnimi prostori, vključno s 
sodobno pralnico in postajo za avtodome. Smo 
eden redkih, ki svojim gostom omogočamo tudi 
pranje v pomivalnih strojih. Na celotnem obmo-
čju kampa je možna brezplačna uporaba brez-
žičnega (Wi-Fi) dostopa do interneta. V sklopu 
kampa se nahaja tudi Gostilna Danica, kjer vam 
nudimo slastne in zanimive kombinacije tradi-

cionalnih okusov ter privlačno sodobno garni-
ranje.

Ponudba za kolesarje 
Kolesarjenje do slapa Savice, kolesarjenje ob Bo-
hinjskem jezeru in Savi Bohinjki, kolesarjenje ob 
Bohinjskem jezeru do doline Voje. Vodene kole-
sarske ture z licenciranim vodnikom, tedenski 
brezplačni kolesarski izlet za goste kampa, izpo-
soja koles.

Alternativni programi 
Planinarjenje, smučanje, ribolov, vodni športi, 
izleti.

Specialist za
gorsko, družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Camp Danica Bohinj
Triglavska cesta 60
SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si

KAMP DANICA

34

Najdaljše slovensko gorovje, 120 km dolg masiv, 
katerega najvišji vrh je 2236 m visoki Stol. Zara-
di strateške lege med Zahodno in Jugovzhodno 
Evropo so Karavanke polne prelazov ter pred-
vsem planinskih poti. V teh gorah se je ohranila 
prvotna divja narava, lepi razgledi in slikovite 
soteske pa so naravnost čarobni. Nič nenavad-
nega, da so Karavanke pravi magnet za gorske 
kolesarje.
Obširna mreža ustreznih poti omogoča brez-
mejno kombiniranje tur med gorami, na njih, 
okoli njih in na veliko mestih kar skozi njih. Tod 
je prek 1000 km označenih ali v karte vrisanih 
kolesarskih tur različnih tipov in težavnosti. 
Gorske in gozdne poti ter kolovozi so kot naro-
čeni za gorske kolesarje, s treking kolesom pa se 

boste podali okoli Karavank. Prečenje Kara-
vank od Dravograda do Tromeje (ali obratno) 
poteka več dni, svojo pot pa si lahko še podalj-
šate z različnimi »lokalnimi pentljami«.

Informacije in rezervacije

Bike Base Jamnica
t +386 (0)2 870 30 60
e info@mtbpark.com
www.mtbpark.com
www.karavanke.eu

Daljinska kolesarska pot 
ČEZ	KARAVANKE	(TRANS	KARAVANKE)
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www.bled.si
TIC Bled
Cesta svobode 10, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 574 11 22
e info@td-bled.si

INFOCENTER	Triglavska	roža	Bled
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 05
e info@visitbled.si

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     pribl. 330 km

Število vseh tur       10

Označene poti      10

Najnižja in najvišja točka 500–1180 m n. v.

Blejsko jezero je ikona slovenskega turizma, hkrati pa 
je z lego v bližini Triglavskega narodnega parka odlično 
izhodišče za vse vrste kolesarskih tur. Te vas bodo vo-
dile skozi bogato kulturno in naravno dediščino kraja 
in okolice.   

Blejski kot je zelo primeren za kolesarje, pa naj bodo to ne-
zahtevni starejši gostje, družine ali pa zagrizeni rekreativ-
ci. Raznovrstne ceste in poti med vasmi v okolici Bleda so 
primerne za krajše kolesarske izlete, gosta mreža gozdnih 
cest na Jelovici, Pokljuki in Mežaklji pa lahko zadovolji še 
tako zahtevnega gorskega kolesarja. Na Bledu si lahko v več 
agencijah sposodite kolo in po želji tudi najamete vodnika.

KOLESARSKE TURE
Poti v okolici Bleda so speljane po malo prometnih cestah, 
predvsem pa po makadamskih cestah. Najbolj znana je pot 
okoli	jezera,	ki	je	s	svojo	dolžino	6	km	in	enostavnim	profi-
lom primerna tudi za družine z majhnimi otroki. Od jezera 
vodijo številne poti, zelo zanimiva je kolesarska pot Radov-
na po dolini reke Radovne, torej po Triglavskem narodnem 
parku. Dolga je 16 km, speljana po makadamski cesti in po-
leg kolesarjenja pa se boste zaposlili tudi na številnih infor-
macijskih točkah.
Tura Mali blejski krog nas vodi po okolici Bleda in kljub 
dolžini 30 km jo lahko prekinemo kadar koli in se vrnemo 
nazaj na Bled. Pot se začne v smeri kanjona Save Dolinke, 
vodi do znamenite soteske Vintgar, po tipičnih gorenjskih 
vasicah in ob strugi reke Save Dolinke. 
Bled je odlično izhodišče tudi za zahtevnejše cestne in 
gorske ture, saj od tod vodijo povezave vse do Bohinja in 
obronkov Triglavskega narodnega parka, s kratkim preče-
njem tukaj že zelo ozke Ljubljanske kotline pa smo že pod 
gorami Karavank. 
 

BLED
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Lega
Hotel Ribno leži v neposredni bližini Bleda, v idi-
lični gorenjski vasici, po kateri je dobil svoje ime.

Namestitev in prehrana
Družinske, dvo- in enoposteljne sobe, restavra-
cija s hladno-toplim bifejem za zajtrk in večerjo, 
možnost uporabe wellnessa (savne in jaccuzzi-
ja).

Ponudba za kolesarje 
Mirna lokacija hotela, le 2 km od Bleda, dobra 
lokacija za kolesarska izhodišča, brezplačna prva 
pomoč pri odpravi težav s kolesi, velik parkirni 
prostor.

Alternativni programi 
Družinam prijazen hotel, wellness in masaže, 5 
igrišč za tenis, igrišče za odbojko na mivki, otro-
ška igrala.

Specialist za
družinsko, cestno in gorsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Hotel Ribno
Izletniška 44, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 31 00
f +386 (0)4 578 32 00
e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

HOTEL	RIBNO***

16  Bled

Lega
Camping Bled najdete v mirni dolini na zahodni 
obali Blejskega jezera. Do središča Bleda se lahko 
v manj kot pol ure sprehodite po poti, ki vodi 
okrog jezera, ali se do tja odpeljete z navadnim 
ali električnim kolesom. V poletni sezoni okrog 
jezera vozi tudi poseben turistični vlakec. 

Namestitev in prehrana
Camping Bled spada med kampe najvišje ka-
tegorije z najmodernejšo opremo. V kampu je 
tudi t. i. glamping namestitev. Glamping hišice, 
gozdne vile, stojijo na dvignjeni naravni terasi v 
odmaknjenem delu kampa, obdane z zelenjem, 
pa vendar v neposredni bližini Blejskega jezera. 
Zgrajene so iz ekološkega neobdelanega ma-
cesnovega lesa in krite z macesnovimi skodlami, 

CAMPING BLED*****

Informacije in rezervacije

Camping Bled
Kidričeva 10 c, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 575 20 00
f +386 (0)4 575 20 02
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

pred njimi pa stoji lesena vroča kad z ogreva-
njem na drva. 

Ponudba za kolesarje 
Poleg vsega, kar imajo specializirani kolesarski 
kampi, so na voljo kolesa za izposojo – treking, 
gorska in tudi električna. Kolesa so opremljena z 
napravami GPS, v katerih so predprogramirane 
kolesarske ture različnih težavnostnih stopenj. 

Alternativni programi 
Aktivnosti na prostem: od pohodništva, kolesar-
jenja, tur s segwayji po Bledu in okolici, raftinga, 
soteskanja, jahanja do poletov z baloni. 

Specialist za
gorsko kolesarjenje.

26
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HELIA

Dve kolesi – en svet
Izvirna kolesarska potovanja v pristne kraje. Od 
Bleda do Kostarike. V vodenih skupinah spro-
ščene družbe, polvodenih skupinicah samo za 
osem ali čisto po svoje le za dva. Klasična poto-
vanja s kolesom in namestitvijo na ladji po sonč-
ni Dalmaciji, modri Donavi, romantični Loari 
in cvetoči Nizozemski, neklasična navdušujoča 
kolesarska doživetja Daljnega vzhoda in barvite 
Južne Amerike. 

Mi vemo, kako se vrtijo kolesa – imamo dvajset 
let izkušenj kolesarskega turizma. 

www.helia.si

Informacije in rezervacije

Turistična agencija Helia, d. o. o.
Trubarjeva cesta 8, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 576 56 00
f +386 (0)4 576 56 01
e info@helia.si 
www.helia.si

Najem potovalnih, lahkih treking in fitnes 
koles, cestnih dirkalnih koles, električnih ter 
otroških koles in prikolic vseh tipov. Mno-
žični najem koles do petdeset naenkrat, z 
dostavo, večjezičnimi vodniki in tehničnim 
spremstvom kamor koli v Sloveniji.

www.rentabike.si

S KOLESOM NA POTI

PETROLOVA KOLESARSKA 
TRANSVERZALA 
1000 km lepih in varnih kolesarskih poti 
zaokroženo povezuje 61 bencinskih servisov 
Petrol. Trasiranje je bilo izvedeno z upošteva-
njem cestnih predpisov in izpostavitvijo turi-
stičnih zanimivosti v okoliških krajih. Znotraj 
kolesarske transverzale je 10 etap, pri čemer 
je zaključni bencinski servis predhodne etape 
začetek naslednje. Sodelujoči na transverzali 
se evidentirajo na začetni in končni točki vsake 
etape, po uspešni izvedbi pa so nagrajeni. Evi-
dentiranje je mogoče na posebnih kartončkih ali 
prek Petrol klub kartice. 

Bencinski servisi, vključeni v projekt S kolesom 
na poti, so na cestišču označeni s posebno 
zastavo, ki označuje varno kolesarsko točko, 
saj nudijo kolesarjem osnovno opremo za hitro 
servisno pomoč in prodajajo nujne kolesarske 
izdelke za bolj prijazno pot. 

Petrol klub kartica vam na bencinskih servisih 
Petrol omogoča tudi ugoden nakup vstopnic za 
bike parke na slovenskih smučiščih ali nakup 
zanimivih kolesarskih vikend paketov.

Informacije

www.skolesomnapoti.si
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RADOVLJICA

TIC Radovljica
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12
e info@radolca.si
www.radolca.si

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     440 km

Število vseh tur       11

Označene poti      11

Najnižja in najvišja točka 400–1180 m n. v.

SISTEM	OZNAČEVANJA	
KOLESARSKIH	POTI

Že v mestnem in občinskem grbu Ra-
dovljice najdemo moža s kolesom, 
zato morda ni presenetljivo, da je 
Radovljica s svojo lego v severozaho-
dnem delu Ljubljanske kotline, na te-
rasi nad reko Savo, med Karavankami 
in Jelovico ter le streljaj od Julijskih 
Alp in Pokljuke, odlično izhodišče za 
kolesarjenja, kjer bo zagotovo vsakdo 
našel izlet, primeren svojim željam in 
zmožnostim.

Radovljica je živahno srednjeveško mesto 
s čudovito ohranjenim starim mestnim 
jedrom. Vse leto ponuja bogat program 
kulturnih in športnih prireditev, zele-
na okolica pa nudi neštete možnosti za 
šport in rekreacijo. 
Posebnost je mreža kolesarskih smero-
kazov, ki kolesarje usmerjajo na njihovi 
poti do posameznih krajev. Smerokazi 
vključujejo dolžino in težavnostno stop-
njo ter zanimivosti v okolici. Poti lahko 

načrtujete sami, v pomoč so vam tiska-
ni in digitalni zemljevidi. Radovljica 
je odlično izhodišče za krajše in daljše 
kolesarske izlete. Blejsko jezero s kole-
som dosežete že v pol ure, medtem ko 
je Bohinjsko jezero primernejše za ce-
lodnevni izlet. Vzdržljivejši kolesarji se 
lahko s kolesom odpravite do Kranjske 
Gore in naprej do najvišjega slovenske-
ga cestnega prelaza Vršič. Krajše, a nič 
manj privlačne so kolesarske poti iz 
Radovljice na Jelovico, pod Karavanke 
ali v okoliške vasice, ki ponujajo števil-
ne naravne in kulturne znamenitosti. 
Lokalne ceste niso prometne, zato je 
večina primerna za družinske izlete. 
Neskončne možnosti pa ponuja tudi 
omrežje makadamskih in pohodniških 
poti na terasah nad reko Savo in na oko-
liških pobočjih. Zahtevnim gorskim ko-
lesarjem se priporoča najem lokalnega 
vodnika, ki bo turo prilagodil vašim že-
ljam in vas popeljal v najlepše kotičke.

18  
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KRANJ

Informacije 
e info@rekreatur.si, www.rekreatur.si

Rekreatour, ekipno kolesarjenje za drugačne vrste zmag!

Rekreatour je enostavno najbolj zanimiva kolesarsko-rekreacijska prire-
ditev, kar si jih lahko zamislimo. 
V nekaj dneh dobimo obilo kolesarjenja, druženja, spoznavanja in obi-
skovanja prelepih slovenskih vasi, krajev in mest, odlično zabavo in za-
nimivo tekmovanje.

REKREATUR

Informacije

e info@franja.org, www.franja.org

Obiščite	Ljubljano	in	se	udeležite	Maratona	Franja!	

Vsako leto junija se odvija tridnevni kolesarski festival Maraton	Franja	
BTC City z več kot 7000 udeleženci vseh starosti. Prijavi se na kronome-
ter, družinsko-šolski maraton (25 km), preizkušnjo za najmlajše (1,5 km), 
Pony štafetno dirko (2,4 km) in Maraton Franja (156/97 km).

KOLESARSKO	DRUŠTVO	ROG	

Zavod za turizem in kulturo Kranj
Glavni trg 2, SI-4000 Kranj
t +386 (0)4 238 04 50
e info@visitkranj.si
#VisitKranj
www.visitkranj.com

Kranj je prestolnica slovenskih Alp, mesto, ki je zraslo na 
skali in je že na pogled kot balkon pod Alpami. Je edino 
mesto v Sloveniji, iz katerega seže pogled na Triglav, Stol in 
Grintavec, na vršace slovenskih gorovij, ki sestavljajo naše 
Alpe. Ena največjih prednosti za obiskovalce Kranja je, da 
ste z eno nogo sredi mestnega vrveža, z drugo pa že v nara-
vi in med hribi. 

KOLESARSKE	POVEZAVE	POD	STORŽIČEM
Poti so razgibane, speljane po manj prometnih cestah, tudi 
skozi naselja, kjer lahko uživate v kulinaričnih dobrotah in 
turističnih zanimivostih gorenjskega podeželja. Trase so 
dolge med 20 in 30 km ter označene s tablicami, na katerih 
sta oznaka poti in predlagana smer vožnje. Poti so primer-
ne za treking in gorska kolesa.
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TRŽIČ

Turistično promocijski in informacijski 
center Tržič
Trg svobode 18, SI-4290 Tržič
t +386 (0)4 597 15 36 
m +386 (0)51 627 057
e informacije@trzic.si
www.visit-trzic.com

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     670 km

Število vseh tur       26

Najnižja in najvišja točka 410–1620 m n. v.

Tržiško je raj za romantične iskalce 
skrivnosti. Dežela ponuja razkošje 
razgledov in poti, kjer ostajajo brez 
sape pohodniki, hribolazci, alpinisti, 
gorski kolesarji, taborniki, ljubitelji 
adrenalina, zmajarji, padalci, turni 
smučarji, skakalci, deskarji, ribiči, 
lovci, pa tudi zgodovinarji, geologi, 
pesniki in ljubitelji vsega lepega. 

Na Tržiškem je skoraj vse dostopno s ko-
lesom. Vse pa je odvisno od tega, s kom 
greste.

BI RADI RAZMIGALI DRUŽINO? 
Potem bo za to idealna okolica Tržiča 
s Kriškim poljem in prostranstvi Kra-
jinskega	 parka	 Udin	 Boršt.	 Šarmantne	
odseke ponujata tudi dolini Tržiške Bi-
strice in Mošenika. Tu lahko uživajo lju-
bitelji svežine gozda in žuborečega kle-
peta hitečih potokov. Pot do Jelendola 
vas vodi skozi naravni spomenik Dovž-
anova soteska in ob potoku Stegovniku 
pokaže enega najlepših biserov v svojih 
bogatih	nedrih:	slikovit	slap,	ki	se	nežno	
razpreda po skalovju in prši svoje vodne 
energije. To je svetišče miru in najbolj 
naravna klinika za dušo in telo.  

STE	V	DRUŽBI	IZKUŠENIH	
LJUBITELJEV STRMIN? 
Navdušila vas bodo pobočja Košute, 
Dobrče, Kriške gore, Begunjščice … S 
kolesom lahko pridete do večine planša-

rij in planinskih koč. Razgibani tereni 
z dih jemajočimi strminami poskrbijo 
za poplavo adrenalina in užitke, ki jih 
poznajo samo gorski kolesarji. Str-
mi vzponi vas nagradijo s čudovitimi 
razgledi in divjimi spusti. Kondicija 
in obvladovanje zahtevnih terenov so 
za te vrhunske kolesarske ture samo-
umevne. 

ZA BMX IN DIRT LETALCE
Če	pa	 ločite	med	»360	 triple	 tailwhip«	
in »backflip barspin tailwhip« in se dru-
žite z ekstremnimi kolesarji, potem je 
vaše mesto v Dirt parku Divjina. Tu se 
od sreče orosi oko še tako prekaljenemu 
tekmovalcu	 na	 BMX.	 Čudoviti	 gozdni	
park je za svoja tekmovanja pred leti 
izbral tudi Red Bull. Tu ni gravitacije in 
če do zdaj niste verjeli v čudeže, jih bos-
te tam videli v živo.

Torej, s kom greste kolesarit na Tržiško?



Lega
Terme Snovik so najvišje ležeče terme v Slove-
niji, obkrožene na eni strani s Kamniško-Savinj-
skimi Alpami, na drugi strani pa s čudovitimi 
gozdovi in neokrnjeno naravo Tuhinjske doline. 
Oddaljene so le 31 km iz Ljubljane.

Namestitev in prehrana
Gostom je na voljo 74 apartmajev in 30 dvo- 
posteljnih sob. Restavracija Potočka poskrbi za 
vse kulinarične sladokusce in v njej pripravljajo 
okusne obroke iz ekološko pridelanih sestavin. 
Po kolesarski turi se lahko sprostite v savnah in 
whirpoolu ali pa zaplavate v termalnih bazenih s 
prek 1000 m2. Gostom je na voljo tudi brezpla-
čen dostop do interneta. 

Ponudba za kolesarje 
Možnost najema mestnega kolesa in kolesar-
skega vodnika, kolesarnica in nujno orodje za 
popravilo koles, brezplačna pregledna karta oko-
liških kolesarskih in pohodniških poti.

Alternativni programi 
Wellness v hotelu (savne, masaže in pedikura). 
Aktivnostih na prostem: telovadnica v naravi, 
tenis, jahanje, naravna plezalna stena, tekaški 
dnevi ... Med počitnicami in v poletni sezoni 
pester animacijski program za vso družino. 

Specialist za
treking, gorsko kolesarjenje.

TERME SNOVIK****

Informacije in rezervacije

Terme Snovik
Snovik 7, SI-1219 Laze v Tuhinju 
t +386 (0)1 834 41 00
f +386 (0)1 834 41 36
e info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

15
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Lega
Hotel se nahaja v alpsko-mediteranskem raju, z 
edinstvenim morsko-alpskim zrakom v Evropi, 
neposredno ob prelepem jezeru na Rakitni, na 
800 m visoki kraški planoti, ki je od Ljubljane 
oddaljena 25 km.

Namestitev in prehrana
Sobe in apartmaji (7 dvoposteljnih sob, 3 apart-
maji za 4 osebe) so opremljeni z brezplačnim 
internetom, televizorjem in imajo prelep pogled 
na jezero. 
Gostinska ponudba: pice, kosila, divjačina, do-
mače sladice …

Ponudba za kolesarje 
Kolesarjem ponujamo različne eno- in večdnevne  

Informacije in rezervacije

Hotel Rakitna
Rakitna 150, SI-1352 Preserje
t +386 (0)41 761 756
e effekt.simenko@siol.net
www.effekt.si/hotel-rakitna-slo/

ture. V lovski sobi hotela je urejen kolesarski ko-
tiček. Imamo možnost izposoje koles, prevoza 
prtljage in zagotovljen varen prostor za kolesa.

Alternativni programi 
Wellness: prva ruska savna v Sloveniji, finska, 
turška in infrardeča savna, fitnes, jakuzzi, igrala 
za otroke, odbojka na mivki, košarka, jahanje, 
ribarjenje, kopanje v jezeru ter pozimi drsanje in 
tek na smučeh. Prirejamo tudi piknike, poroke 
in druga praznovanja, tedenske izlete po vsej 
Sloveniji in teambuildinge za podjetja ter smo 
raj za pohodnike in motoriste.

Specialist za
družinsko kolesarjenje.

HOTEL	RAKITNA

12



22   Krvavec

Poleg ljubiteljev vzpona se na Krvavec že vrsto 
let podaja veliko »spustašev«, saj je spust po 
dveh progah od zgornje do spodnje postaje ka-
binske žičnice zanje velik izziv, vožnja navzgor s 
kabinsko žičnico pa je hitra in udobna. 
Bike park Krvavec se ponaša s prek 30 km ozna-
čenih kolesarskih poti in spustov za vse okuse 
in stopnje kolesarskega znanja. Obenem ponuja 
največjo višinsko razliko v spustih med bike par-
ki v Sloveniji. V letu 2017 je Bike Park Krvavec 
vključen tudi v Gravity Card, ki združuje 16 vo-
dilnih evropskih bike parkov. Ljubitelji gorskega 
kolesarjenja imajo na voljo 20 km gravitacijskih 
poti in 11 km poti za kros.

Informacije in rezervacije

RTC Krvavec, d.d
Grad 76, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)4 252 59 11
f +386 (0)4 252 59 31
e info@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si

Število	prog: 
•	 5	spustov
•	 2	kros	poti

Spusti:
•	 Muci	trail:	9	km	in	850	m	višinske	razlike
•	 Rock’n'flow	 trail:	 	 6	 km	 in	 850	m	 višinske	

razlike
•	 Bambino	trail:	1,5	km,	150	m	višinske	razlike
•	 Panorama	trail:	1,5	km,	150	m	višinske	raz-

like (novo 2017)
•	 Jezerca	 trail:	 3	 km,	 165	m	višinske	 razlike	

(novo 2017)

Kros	poti:
•	 XC	Allroad:	5,5	km,	500	m	višinske	razlike
•	 XC	Scott:	6,5	km,	500	m	višinske	razlike

Lega
Hotel Krvavec leži na višini 1600 m na izhodi-
šču kolesarskih poti na planini Krvavec, ki je del 
Kamniško-Savinjskih Alp. Ob prelepi naravi in 
planšarskem okolju ponuja čudovit razgled na 
Ljubljansko kotlino ter Julijske in Kamniško-
Savinjske Alpe. 

Namestitev in prehrana
Opremljen v planinskem slogu, s pridihom mo-
dernega. Domača kulinarika temelji na sestavi-
nah iz narave okolice hotela in planine Krvavec.

Ponudba za kolesarje 
Možnost	izposoje	koles	DH	in	XC	znamke	Scott,	
servisiranja in pranja koles ter shranjevanja. 
Hotel ponuja Bed&Bike pakete, vanje sta vklju-

čena vozovnica za Bike park in izposoja kolesa. 
Za kolesarje željne novega znanja organiziramo 
večdnevne Bike kampe.

Dodatne aktivnosti 
7 aktivnosti v poletnem parku Krvavec (pusto-
lovsko – plezalni park, spust s tubo, trampolin, 
slackline, plezanje po plezalni steni, frizbi golf 
in lokostrelstvo), atraktivni spusti z gorskim 
go-kartom, skirojem ali kolesom. Planina po-
nuja obilico pohodniških poti, primernih za vse 
starosti pohodnikov. Novost je Pot pastirskih 
škratov. 

Specialist za
gorsko kolesarjenje.

HOTEL	KRVAVEC***

Informacije in rezervacije

Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)51 350 830
f +386 (0)4 252 59 31
e booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si, www.hotel-krvavec.si

11

BIKE PARK KRVAVEC



Lega
Hotel se nahaja v krajinskem parku Logarska 
dolina. Kot del Solčavskega je prejemnik naziva 
EDEN – destinacija odličnosti. 

Namestitev in prehrana
Družinski hotel 4* je v letu 2017 prenovljen in 
gostom nudi 32 sob, restavracijo, teraso s pogle-
dom na Alpe in alpski eko wellness. 
Restavracija ponuja hrano iz lokalno pridelanih 
živil, pripravljeno za sodobnega gosta, ki se za-
veda pomena kakovostne prehrane.

Ponudba za kolesarje
Najem gorskih koles, osnovno orodje za popra-
vilo koles, karta okoliških kolesarskih in poho-
dniških poti, kolesarjenje po Solčavski panoram-
ski cesti – 1200 m nadmorske višine.

Alternativni programi
Gostom je na voljo alpski eko wellness s tremi 
savnami, whirlpoolom z masažnimi sedeži, pro-
storom za počivanje s pogledom na Alpe ter zu-
nanjim naravnim bazenom.
Na voljo je paleta ayurvedskih masaž in progra-
mov. 

Specialist za
gorsko kolesarjenje.

Logarska dolina  23

Informacije in rezervacije

Hotel Plesnik
Logarska dolina 10, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 839 23 00
e info@plesnik.si
www.plesnik.si

31

HOTEL	PLESNIK****

Lega
Avtokamp Šmica leži na obrežju neokrnjene 
reke Savinje in v bližini prečudovite Logarske 
doline na nadmorski višini nekaj več kot 500 m.

Namestitev in prehrana
Kolesarjem ponujajo prenočitve v sobah, bunga-
lovu, počitniški prikolici in kampu.

Ponudba za kolesarje 
Rafting, kajak, igranje tenisa, planinarjenje v 
okolici, obisk Snežne jame, izlet v Logarsko do-
lino …

Alternativni programi 
Rafting, kajak, tenis.

Specialist za
treking, gorsko, družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Kamp Šmica
Luče 4, SI-3334 Luče
t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica @siol.net
www.camp-smica.com 

KAMP	ŠMICA
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Lega
Hotel se nahaja v Krajinskem parku Golte, na 
1410 m n. v. Do hotela se lahko povzpnete z 
nihalko ali uporabite panoramsko alpsko cesto.

Namestitev in prehrana
Butični ekohotel z 52 sobami z balkoni in well-
ness centrom ima čudovit razgled na Savinjsko 
dolino. Hotelska restavracija ponuja velik izbor 
jedi, tradicionalno kulinariko pa lahko okusite 
tudi v kateri izmed koč na planini.

Ponudba za kolesarje 
Na vožnji po grebenu planine boste uživali v 
razgledu na Kamniško-Savinjske Alpe. V hotelski 
športni trgovini ponujajo opremo in izposojo 
koles. Za skupine organizirajo programe BIKE 

Informacije in rezervacije

Hotel Golte
Radegunda 19 c, SI-3330 Mozirje
t +386 (0)3 839 11 00
m +386 (0)51 354 806
e info@golte.si
www.golte.si

HOTEL	GOLTE****

& RAFT – spust s kolesi v dolino, rafting na reki 
Savinji in povratek z nihalko. Izvedba kolesarskih 
tur z obiskom Muzeja premogovništva, termal-
nega centra Topolšica, Logarske doline, Snežne 
jame pod Raduho …

Alternativni programi 
Gorski wellness center s savnami, masažnim ba-
zenom, zunanjim bazenom, masažne sobe in 
fitnes. Doživljajski park z ziplineom, plezalno ste-
no, tematsko učno potjo po Golteh in geotočko 
ugaslega vulkana Smrekovec. Alpski vrt – več kot 
150 gorskih rastlin v avtohtonem okolju, drevesni 
horoskop.

Specialist za
cestno, treking, gorsko, družinsko kolesarjenje.

Lega
Kamp Menina leži 800 m od glavne ceste Mo-
zirje–Ljubno v kraju Rečica ob Savinji, na levem 
bregu reke Savinje in je zaradi lokacije zanimiv 
za kolesarje, ker je izhodišče za 888 km kolesar-
skih poti. 

Namestitev in prehrana
Na 8 ha kamp Menina ponuja pribl. 200 m2 po-
vršin za šotore, 25 objektov za najem (večje hi-
ške, mobilne hiške, t. i. trekker koče in objekt s 
skupnimi ležišči za 20 ljudi). 
V kampu je restavracija KACA, ki ima bogato po-
nudbo pic iz krušne peči (22 vrst). Pripravljajo 
veliko jedi z žara (od mešanega mesa do postrvi), 
imajo pa tudi tradicionalno kuhinjo z dnevnimi 
kosili. Vse sestavine za ponudbo pridobivajo iz-

ključno na okoliških kmetijah, tako da je hrana 
res pristno domača in zelo okusna.

Ponudba za kolesarje 
Tura za mame in otroke, tura za fotre, tura za 
profije.

Alternativni programi 
Rafting za skupine, raft & wellness, spust z 
raftom fun ali mini torpedo, adrenalinski park, 
zorbing.

Specialist za
družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Camping Menina, d.o.o.
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji
t +386 (0)3 5835 027
m +386 (0)40 525 266
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

CAMPING MENINA
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Informacije in rezervacije

Hotel gostilna Triglav
Dobrna 12, SI-3204 Dobrna
t +386 (0)3 780 11 30
e info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si

HOTEL	GOSTILNA	
TRIGLAV*** 

Lega
Hotel se nahaja v samem središču Dobrne in 
omogoča enostaven dostop do vseh naravnih 
in kulturnih znamenitosti kraja. 200 metrov od 
nas je najstarejše delujoče termalno zdravilišče v 
Sloveniji, Terme Dobrna.

Namestitev in prehrana
Hotel Triglav ima vse, kar potrebuje vsak pravi 
hotel za udoben počitek in prijetno počutje svo-
jih gostov: sodobno recepcijo, gostilno z vrhun-
sko kulinarično ponudbo, paviljon, parkirišče, 
brezplačno brezžično omrežje za povezavo s sve-
tom ter predvsem uigrano in prijazno ekipo, ki 
bo za vas skrbela od prihoda naprej.

Ponudba za kolesarje 
Izhodišče za številne kolesarske ture različnih te-
žavnosti, ponudba vodnikov in zemljevidov o ko-
lesarskih poteh, najem in popravilo koles, organi-
ziran prevoz oseb in koles, vodene kolesarske ture.

Alternativni programi 
Blagodejna klima, zdravilna termalna voda, 
bogata naravna in kulturna dediščina, potenje 
v fitnes studiu, na igriščih za tenis in odbojko, 
igranje vrtnega šaha ali metanje balinčkov, osva-
janje katere od pohodniških ali kolesarskih poti. 
Možnosti za preživljanje časa je veliko, vi pa iz-
berite tisto, ki vam najbolj ustreza.

Specialist za
treking, gorsko, družinsko kolesarjenje.

9

Lega
Apartmaji in wellness Skok se nahajajo v kraju 
Mozirje pod turistično-rekreacijskim centrom 
Golte. Lokacija v osrčju Savinjske doline, obdana 
s pestrimi naravnimi znamenitostmi ter števil-
nimi možnostmi za aktivnosti v naravi.

Namestitev in prehrana
V apartmajski hiši je kolesarjem na voljo se-
dem sodobno opremljenih apartmajev 4*. Po-
leg apartmajev so na voljo tudi štiri na novo 
zgrajene luksuzne hiške v naši Medeni vasi, 
kjer gostje uživajo v savni in jacuzziju kar v hi-
ški. V sklopu nastanitev sta na voljo brezplač-
no parkirišče in internet. Gostom je na voljo 
samopostrežni zajtrk ali zajtrk, dostavljen v 
apartma. Za kosila ali večerje pa imajo gostje 

cenovne ugodnosti v bližnjih restavracijah.

Ponudba za kolesarje 
Dobra izhodiščna točka za številne kolesarske 
ture. Zahtevnejše gorske ture na planoti Golte 
ali kolesarjenje po dolini vse do Logarske doline. 
Možnost izposoje in shranjevanje koles ter na-
jem vodnikov kolesarskih poti.

Alternativni programi 
Poleg nastanitev je na voljo butični wellness s 
tremi vrstami savn in masažnim bazenom, več 
vrst masaž ter lepotni studio. V tem letu začetek 
izvajanja apiterapij.

Specialist za
cestno, gorsko, družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Apartmaji & Wellness Skok
Cesta na Lepo Njivo 17a, SI-3330 Mozirje
t +386 (0)3 828 04 00
e info@apartmajimozirje.si
www.apartmajimozirje.si
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www.koroska.si
Bike Base Jamnica
t +386 (0)2 870 30 60, e info@mtbpark.com
www.mtbpark.com
TIC Ravne na Koroškem
t +386 (0)2 822 12 19, e tic@zkstm.si
www.tic-ravne.si 
TIC Dravograd
t +386 (0)2 871 02 85
e ticdravograd@dravit.si
www.dravograd.si
TIC Slovenj Gradec
t +386 (0)2 881 21 16 
e tic@slovenjgradec.si
www.turizem-slovenjgradec.si 

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     več kot 1000 km

Število vseh tur       20

Označene poti      14

Najnižja in najvišja točka 320–1400 m n. v.

Koroška s svojo gosto mrežo obstoje-
čih manj prometnih in gozdnih cest ter 
poti in z novimi kolesarskimi stezami 
in potmi, omogoča brezmejno kombini-
ranje tur med gorami, na gore, okoli ali 
kar skoznje ter doživljanja edinstvene 
krajine med Alpami in reko Dravo.

GORSKOKOLESARSKI PARK 
PECA
V čezmejnem UNESCO Geoparku Ka-
ravanke je gorskokolesarski park, ki na 
slovenski in avstrijski strani pokrajine 
okoli	gore	Pece	ponuja:
•	 mrežo	več	kot	1000	km	označenih	ali	

v vodnikih opisanih gozdnih cest in 
kolovozov, primernih za kolesarjenje 
po	gozdovih	in	gorah;

•	 kolesarjenje	v	Podzemlju Pece:	edin-
stveno doživetje kolesarjenja po opuš-
čenih	rudniških	rovih;

•	 kolesarjenje	 po	 stezah	 Single Trail 
Parka Jamnica	(www.mtbpark.com):	
uživanje v vožnji po poteh v okolici 
specializiranega	kolesarskega	hotela;

•	 Flow Trail Peca:	vzpon	na	goro	s	ka-
binsko žičnico ali po makadamski goz-
dni cesti in 12 km spusta po najdaljši 
»flow trail« progi v Evropi.

BIKE PARK KOPE
Novost v kolesarski ponudbi Koroške! 
Bike park Kope sestavljajo flow-trail z 
vrsto skokov, posebna »jump linija« in 
enduro proga. Da boste lahko čim več 
časa namenili spustom, za prevoze na 
vrh poskrbijo s štirisedežnico.

ŠTREKNA	–	KOLESARSKA	POT	
PO MISLINJSKI DOLINI
Kolesarska pot po Mislinjski dolini velja 
za infrastrukturno eno najbolje ureje-
nih kolesarskih poti v Sloveniji. Poteka 
po delu trase opuščene železnice Otiški 
vrh – Velenje. Trenutno je urejena v dol-
žini 24 km med Otiškim vrhom, Slovenj 
Gradcem, Mislinjo in Gornjim Doličem. 
Pot, katere podlaga je na celotni dolži-
ni asfalt, poteka kot ločena kolesarska 
pot in je zaradi varnosti še posebno pri-
merna za družine z otroki in za starejše. 
Ob poti je več urejenih počivališč in kar 
nekaj ohranjenih atraktivnih nekdanjih 
železniških objektov. 

DRAVSKA KOLESARSKA POT
Dravska kolesarska pot velja po narav-
nih lepotah in kulturni raznolikosti za 
eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. 
Pot vodi od izvira reke Drave pri Tobla-
chu v Italiji prek Avstrije v Slovenijo, 
kjer je na dolžini 160 km razdeljena 
na	5	 etap	 in	 se	 zaključi	 v	 sosednji	Hr-
vaški. Pot na slovenskem delu poteka 
večinoma po manj prometnih lokalnih 
cestah ter v manjši meri po urejenih 
kolesarskih poteh in stezah. Zaradi raz-
lične podlage vozišča in zahtevnejšega 
vzpona med Podvelko in Lovrencem na 
Pohorju je koroški del poti primeren za 
bolje pripravljene kolesarje.

KOROŠKA.	
ZAKLADNICA	PRESENEČENJ.
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Edinstveno	na	svetu:	
UNDERGROUND BIKING  –  s kolesom 
v podzemlje Pece

Gorska kolesa so ustvarjena za uživanje na go-
rah, na Koroškem pa je možno kolesariti tudi 
po edinstveni 6 km dolgi urejeni kolesarski poti 
globoko pod zemljo. Vodnik vas bo v soju nag-
lavnih svetilk popeljal  skozi goro, po opuščenih 
rudarskih rovih, ter vam na poti razkril  skriv-
nosti podzemlja Pece.    
Nižji predeli  jame so zaliti z vodo in če si želite 
nove avanture, lahko manjše podzemno jezero 
raziščete tudi s kajaki.  

Informacije in rezervacije

www.podzemljepece.com

UNDERGROUND 
BIKING

Zakaj so nekatere pokrajine za kolesarjenje 
boljše od drugih? Odgovor najdete v Geopar-
ku Karavanke, kjer so zaradi pestre geološke 
zgradbe in raznovrstnih kamenin, odlični tere-
ni za kolesarjenje. Za naravo Geoparka, ki se 
razteza okoli gore Pece je značilna izjemna bi-
otska pestrost. Geološki prelomi in narivi, ter 
številni hudourniški potoki in reke so tu botro-
vali k razgibanosti pokrajine in ustvarili razno-
like slikovite panorame, ki vas bodo spremljale 
na vseh kolesarskih turah.  

Informacije

Informacijski center GEOPARK KARAVANKE 
Glančnik 8, SI-2392 Mežica
t +386 (0)2 870 01 80
e info@podzemljepece.com
www.geopark.si 

FLOW	TRAIL	PECA		  
www.petzen.net

GEOPARK KARAVANKE
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Informacije

www.mtbpark.com

Single trail park Jamnica je nekoliko poseben 
park, saj sodi v kategorijo »trail bike« parkov. 
V gozdovih in pašnikih s čudovitimi razgledi so 
urejene steze, ki so namenjene varnemu uživa-
nju predvsem z »all mountain« in »enduro« ko-
lesi. V parku se lahko odločate za nezahtevne in 
tekoče steze ali si izberete poti s tehnično zah-
tevnejšimi odseki in si tako naberete izkušnje za 
poznejše podvige na daljših turah. Poti so med 
seboj povezane s posebno stezo za kolesa, ki je 
zgrajena izključno za lažjo vrnitev nazaj na vrh. 
Središče parka predstavlja kolesarski ekohotel 

Koroš v zaselku Jamnica. Da lahko tu doživite 
pravi MTB v svoji najboljši obliki, vam zago-
tavlja tudi gorata okolica, ki je polna odličnih 
»single trailov« in sosednja gora Peca z »naj-
daljšim	flow	trailom	v	Evropi«.	Zaradi	sončne	
lege se kolesarska sezona v parku začne aprila 
in se konča s prvim snegom v novembru. 

•	 9	»all	mountain«	in	»enduro«	stez
•	 25	km	označenih	»single	trailov«
•	 več	kot	30	km	»single	trailov«	na	vodenih	

turah

Lega
Center gorskega kolesarjenja na Koroškem je 
Jamnica, ki leži na stičišču treh kolesarskih 
omrežij. Tu je kmetija Koroš spremenjena v svo-
jevrsten manjši ekohotel s čudovitim razgledom 
na gore in gozdove, specializiran za kolesarje z 
najvišjim standardom kolesarske ponudbe.  

Namestitev in prehrana
Izkušnje in dobro ime so si prikolesarili že leta 
1995 z odprtjem prvega kolesarskega hotela v 
Sloveniji. Deset dvoposteljnih sob, panoramska 
terasa, prostori za mirno in kreativno preživlja-
nje prostega časa, savna in masaža, brezplačni 
brezžični internet. Ponujajo tradicionalne in iz-
virne ekološko pridelane jedi.

Informacije in rezervacije

Ekohotel kmetija Koroš
Jamnica 10, SI-2391 Prevalje
t +386 (0)2 870 30 60
e info@bikenomad.com, www.mtbpark.com

Mountain Bike Nomad
e info@bikenomad.com
www.bikenomad.com  

Ponudba za kolesarje 
Največji center s kolesarskimi informacijami v 
Sloveniji, velika ponudba kolesarskih tur, las-
ten »single trail« park, prevozi kolesarjev (»bike 
shuttle«), izposoja koles Specialized, usposoblje-
ni kolesarski vodniki, učenje kolesarskih veščin, 
kolesarski kampi, prireditve in dogodki, organi-
zacija individualnih in skupinskih kolesarskih 
tur po Sloveniji in svetu.

EKOHOTEL
KMETIJA	KOROŠ***

SINGLE TRAIL PARK JAMNICA

1



Informacije 
Monolit d.o.o., Letališka 33d, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 546 67 60, e info@monolit.si, www.monolit2go.si

Monolit2go planinski, kolesarski in izletniški vodnik za načrtovanje 
prostočasnih aktivnosti v Sloveniji.

             

MONOLIT
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Informacije 
Zavod Symbiosis
t +386 (0)41 902 110
www.natureincolour.eu

Socialno podjetje Zavod Symbiosis pod blagovno znamko »Nature in 
colour« ponuja izlete v divjino jugovzhodne Slovenije. V sodelovanju z 
izkušenimi vodniki in ob pomoči široke mreže lokalnih partnerjev vas 
odpeljemo v odročne kraje, ki jih ni mogoče najti v nobenem vodniku. 
Z zmanjševanjem vplivov na okolje in skrbjo za dobro počutje lokalne 
skupnosti soustvarjamo odgovorni turizem.

NATURE IN COLOUR
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Savinjsko-Šaleška	območna	razvojna	agencija
Savinjska c. 2, SI-3331 Nazarje
www.savinja.info

Osupljivi razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe, naravne 
parke in prijazne domačije so prava izbira za kolesarske 
počitnice. Z gorskokolesarskega območja Golte, kamor 
na 1410 m pripelje nihalka, vodi razgiban spust v dolino. 
Mnogi so navdušeni nad kolesarskim raziskovanjem Smre-
kovca, edinega ugaslega vulkanskega pogorja v Sloveniji, 
kolesarskim potepanjem ob pašnikih naravnega rezervata 
Menina planina in nad premagovanjem ovinkov slikovite 
Solčavske panoramske ceste nad znamenito Logarsko do-
lino. Pretežno ravninske kolesarske poti so speljane v ni-
žinskem	svetu,	v	bližini	reke	Savinje	in	ob	jezerih	Šaleške	
doline.

SAVINJSKA	IN	ŠALEŠKA	
DOLINA



Informacije

Združenje slovenskih žičničarjev – giz
Zbornica gorskih centrov – gzs 
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana 
t +386 (0)1 589 81 30 
f +386 (0)1 589 82 24
m +386 (0)41 426 197 
e danilo.brecelj@siol.net 
www.activeslo.com

30 

Gorskokolesarski parki, proge za spust, pro-
ge XC, all mountain ture, družinske kolesar-
ske proge, vodeni eno- in večdnevni izleti 
vseh zahtevnih stopenj.

•	 Največji	spust	–	1300	m	višinske	razlike
•	 Najdaljši	»enduro	trail«	–	10	km
•	 Najdaljša	družinska	kolesarska	pot	–	40	km
•	 Prizorišče	svetovnega	pokala	v	spustu
•	 Gorskokolesarski	raj	v	Triglavskem	narodnem	

parku ter v drugih naravnih parkih in rezerva-
tih

•	 Od	panoramskih	in	dihjemajočih	poti	v	Julij-
skih Alpah do sproščujočih kolesarskih poti 
po zelenih gozdovih Pohorja

BIKE PARKI
•	 KRANJSKA GORA 
 e info@kr-gora.si, www.kr-gora.si 
•	 MARIBORSKO	POHORJE
 e info@marprom.si, www.mariborskopohorje.si 
•	 KRVAVEC 
 e tajnistvo@rtc-krvavec.si, www.rtc-krvavec.si 
•	 ROGLA 
 e rogla@unitur.eu, www.rogla.eu 
•	 VOGEL 
 e info@vogel.si, www.vogel.si 
•	 GOLTE 
 e info@golte.si, www.golte.si 

Slovenska turnokolesarsko pot (STKP) želi 
predstaviti kolesarjem pestrost slovenske 
vzpete pokrajine, zato vodi skozi vsa po-
membnejša slovenska gorstva. Tehnično ni 
posebej zahtevna, saj nagovarja širok krog tur-
nih kolesarjev, je pa na nekaterih mestih napor-
na, ponekod je treba kolo tudi potiskati, vendar 
nikjer nositi. Vodi po neprometnih stranskih 
cestah, poljskih poteh, gozdnih vlakah in ste-
zah v skupni dolžini okoli 1800 km s 50.000 m 
skupnega vzpona. Razdeljena je na 41 enodnev-
nih etap in ima 111 kontrolnih točk. Kolesarji z 
odtisom žigov v dnevnik STKP dokažejo obisk. 
Med kontrolnimi točkami je 52 planinskih koč. 

Poleg doživetij v naravi bodo kolesarji spoz-
nali tudi številne pomembne točke planinske, 
narodopisne in tehnične zgodovine, kot na 
primer Slovenski planinski muzej v Mojstra-
ni, Spomenik štirim srčnim možem v Bohi-
nju, Informacijsko središče TNP Dom Trenta, 
Sečoveljske soline, peljali bodo skozi rudnik 
v Mežici itd. Pot poteka tudi mimo številnih 
gradov ter skozi staro mestno jedro Ljubljane 
in Maribora.

Podrobnejše informacije o poti so v spletnem 
vodniku: http://pzs.si/ktk/wpstkp/, dnev-
nik STKP pa je na prodaj v spletni trgovini 
http://trgovina.pzs.si/.

Informacije 

Planinska zveza Slovenije
Dvorakova ulica 9, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 434 56 80
e info@pzs.si
www.pzs.si

Daljinska kolesarska pot
SLOVENSKA TURNOKOLESARSKA POT

SEDEM BIKE PARKOV – 
ENA POLETNA KOLESARSKA VOZOVNICA (BPPS)

Oznake	na	Slovenski	turnokolesarski	poti:
dvonamenska markacija, turnokolesarska 
markacija, logotip STKP, usmerjevalna tabla



PREDALPSKO	HRIBOVJE		
Naj 3
•	 Dravska	kolesarska	pot,	prva	na	seznamu	ljubiteljev	daljinskih	povezav	vzdolž	čudovite	reke	Drave.
•	 Pohorska	kolesarska	transverzala,	odkrivanje	Pohorja	od	sv.	Bolfenka	na	mariborski	do	vznožja	Kremžarje-

vega vrha na koroški strani Pohorja.
•	 Kolesarjenje	z	lokalnimi	kolesarji	in	odkrivanje	najboljših,	večini	pa	skritih	poti	okoli	Ljubljane	ali	Maribo-

ra, seveda v kombinaciji s pestrim nočnim življenjem.
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ŠKOFJA	LOKA

Turizem	Škofja	Loka
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka
t +386 (0)4 517 06 00
m +386 (0)51 427 827
e info@skofja-loka.com
www.visitskofjaloka.si

Kolesarskim navdušencem, ljubiteljem 
gorskega kolesarjenja, so po razgiba-
nem Škofjeloškem hribovju na voljo 
urejene in dobro označene kolesarske 
poti, združene v prek 300 km dolgo Lo-

ško kolesarsko pot (12 etap), ljubite-
ljem lagodnejših kolesarskih izletov pa 
Loški kolesarski krog – krožna ravnin-
ska kolesarska pot okoli Škofje Loke. 

Poleg kolesarskih etap Loške kolesar-
ske poti je zanimiv, toda primernejši za 
kondicijsko dobro pripravljene kolesar-
je, tudi Kolesarski krog občine Gorenja 
vas – Poljane (3 etape), v skupni dolžini 
115 km, z začetkom in zaključkom na 
Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. 
Pri kolesarskih podvigih vam bosta prav 

gotovo v pomoč zemljevida Loške kole-
sarske poti in Kolesarskega kroga obči-
ne Gorenja vas – Poljane z vrisanimi in 
opisanimi etapami ter z informacijami 
o dodatni turistični ponudbi ob kole-
sarskih poteh. 
V planinskih kočah, gostiščih in na 
kmetijah odprtih vrat vas bodo z vese-
ljem sprejeli in vam postregli z lokalni-
mi dobrotami, prešerna gostoljubnost 
domačinov pa bo v vas zasejala željo, 
da svoj izlet podaljšate oziroma se na 
Škofjeloško	kmalu	znova	vrnete.	
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TIC Idrija, Mestni trg 2, SI-5280 Idrija
t +386 (0)5 374 39 16, e tic@visit-idrija.si
www.visit-idrija.si

IDRIJSKO – RUDNIK ZA SLAVO, 
KOLESARJENJE ZA UŽITEK
Idrijsko hribovje je kolesarjem pisano na kožo. Ponuja 
pester izbor kolesarskih poti za vsak okus, za gorska in 
treking kolesa, od lahkih ravninskih za družine do naj-
zahtevnejših vzdržljivostnih poti za izkušene kolesarje. 
Vzponi na idrijske vrhove vas bodo prevzeli z nepozab-
nimi razgledi, na svoj račun pa boste prišli tudi ljubi-
telji spusta. Vse to najdete v neposredni okolici Idrije, 
središču kulturne in tehniške dediščine, vpisanem na 
Seznam svetovne dediščine UNESCO.

TEMATSKE KOLESARSKE POTI V UNESCO 
GLOBALNEM GEOPARKU IDRIJA
Kolesarjenje po Geoparku Idrija ni namenjeno le aktivne-
mu preživljanju prostega časa na Idrijskem, temveč njegove 
tematske poti potekajo ob številnih naravnih in kultur-
nih posebnostih območja, ki jih ne boste mogli prezreti 
niti največji športni navdušenci.
Poleg tega so vanje vključeni številni turistični ponudniki 
na podeželju, ki znajo poskrbeti za pristno lokalno ok-
repčilo med turo. 
10 tematskih gorskokolesarskih poti: kolesarske poti se 
med seboj povezujejo, v enem dnevu lahko prekolesarite 
več poti ter ture prilagajate kolesarskemu znanju in opre-
mljenosti.

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina      104,3 km

Število vseh tur       10

Označene poti       10

Najnižja in najvišja točka  227–1240 m n. v.

BIKE PARK JAVORNIK
Park	na	smučišču	Javornik	pri	Črnem	Vrhu	nad	Idrijo	ima	že	
dolgo tradicijo, najbolj prepoznaven pa je po raznolikih poteh, 
ki so primerne za začetnike in tudi izkušene kolesarje. Po hri-
bu je speljanih kar 10 različno zahtevnih prog, ki se med seboj 
prepletajo, med drugim tudi več zabavnih »flow« poti. Javor-
nik z okolico pa omogoča številne krajše in daljše ture. 
Višinska	razlika:	375	m.
www.mtb-javornik.si

IDRIJSKO

Idrija
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Lega
Hotel Cerkno je eden tistih hotelov, ki s svojim 
prijetno domačim vzdušjem bolj spominja na 
družinski hotel kot pa na hotel, ki lahko sprejme 
180 gostov. Leži v osrčju Cerkljanskega hribovja 
in gostom ponuja veliko možnosti za preživlja-
nje prostega časa v čudovitem naravnem okolju.

Namestitev in prehrana
Sobe z vsem potrebnim udobjem in brezplač-
nim brezžičnim internetom ter sobe tipa hostel. 
Bogat samopostrežni zajtrk in večerja s poudar-
kom na lokalnih specialitetah, z možnostjo die-
tne prehrane.

Ponudba za kolesarje 
Neokrnjena narava z veliko označenimi kole-

sarskimi in pohodniškimi potmi; brezplačen 
najem vrhunskih gorskih koles Cult; kolesarske 
karte in možnost najema kolesarskih vodnikov 
in GPS; trgovina s ponudbo rezervnih delov in 
športne prehrane za kolesarje.

Alternativni programi 
Sprostitveni center, ki vključuje bazen s termal-
no vodo (30 °C), savne, fitnes, masaže. Športni 
park: odbojka, badminton, košarka ali tenis na 
treh peščenih igriščih. Možnost jadralnega pa-
dalstva, jahanja konj, paintballa, lova, ribolova 
(vse v bližini). Bližina reke Soče (vožnja s kajaki, 
kanuji, rafting …).

Specialist za
cestno, gorsko kolesarjenje.

HOTEL	CERKNO***

Informacije in rezervacije

Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8, SI-5282 Cerkno
t +386 (0)5 374 34 00  
f +386 (0)5 374 34 33
e info@hotel-cerkno.si 
www.hotel-cerkno.si, www.ski-cerkno.com
www.facebook.com/SCCerkno	

27

KOLESARSKA 
INFORMACIJSKA	TOČKA  

Po vsej Sloveniji je razpršenih več 
kot 30 kolesarskih informacijskih 
točk, na katerih vam bodo dali infor-
macije o lokalnih kolesarskih poteh 
in izletih, na vseh točkah pa imajo 
zagotovljene tudi kolesarske karte 
in vodnike, kontakte vodnikov, in-
formacije o nastanitvah in kolesar-
skih trgovinah ter druge koristne 
napotke za kolesarje. 
  
Več	na:	  
www.slovenia.info/biking

SPLETNE	STRANI	Z	INFORMACIJAMI	ZA	KOLESARJE
•	 www.mtb.si 
 Osrednja stran za gorske kolesarje; angleška različica je namenjena kolesarjem, ki 

nameravajo priti v Slovenijo.

•	 www.bicikel.com 
 Stran, posvečena rekreativnemu in cestnemu kolesarstvu ter v manjši meri gorskemu.

•	 www.kolesarska-zveza.si 
 Stran krovne kolesarske organizacije je namenjena predvsem tekmovanjem.

•	 www.tabla.mtb.si 
 Največji forum za gorske kolesarje s posebno sekcijo v angleškem jeziku.

•	 www.pzs.si,
	 http://ktk.pzs.si/



  35

K
ol

es
ar

je
nj

e 
m

ed
 h

m
el

je
vi

m
i p

ol
ji 

v 
ok

ol
ic

i Ž
al

ca

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, SI-3310 Žalec
t +386 (0)3 710 04 34
e zkst.tic@siol.net
www.turizem-zalec.si 
www.beerfountain.eu

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     123 km

Število vseh tur      19

Označene poti      19

Najnižja in najvišja točka 248–471 m n. v.

Pogled s kolesa na Žalec in Spodnjo 
Savinjsko dolino obiskovalcu ostane 
v spominu – nepregledna polja hme-
lja, te grenke rastline, ki ji pravimo 
tudi zeleno zlato, daje dolini pose-
ben značaj; reka Savinja, ki dolino 
povezuje, mehak venec gričevja in 

hribovja, ki obdaja dolino, ter mnoge 
turistične znamenitosti vabijo k obi-
sku in ogledu.  

Zanimive in prijetne ter za kolesarjenje 
primerne kolesarske poti so speljane 
mimo številnih turističnih znamenito-
sti, ki jih je res vredno obiskati. Tu je 
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije, ki je edini tovrstni muzej pri 
nas. Popelje vas skozi zgodovino hme-
ljarstva in pivovarstva vse do današnjih 
dni. V mestnem parku je kot poklon 
hmeljarstvu in pivovarstvu v Spodnji 
Savinjski	dolini	postavljena	Fontana	piv	
Zeleno zlato, ki je srce druženja za do-
mačine in obiskovalce. S kulturo rimske 
davnine se srečate v rimski nekropoli v 
Šempetru	v	Savinjski	dolini,	kjer	 lahko	
občudujete veličastne grobnice iz po-
horskega marmorja, bogato okrašene z 
mitološkimi motivi. Jama Pekel, kraški  
biser	 sredi	 Štajerske,	 ponuja	 doživet	
ogled. 

Prijeten sprehod in oddih ter opazova-
nje več kot 170 vrst ptic pa doživite ob 
ribniku Vrbje. Tudi mesto Žalec ponuja 
številna presenečenja! Obiščite in jih 
odkrijte sami!
Trasirane poti, primerne za kolesarje-
nje, so dolge od 10 km naprej, nekatere 
so popolnoma ravninske in primerne za 
družine, druge imajo nekaj klancev in 
vrhov, od koder je pogled na zeleno doli-
no še lepši. Največ jih je ob reki Savinji, 
od tam pa se lahko skoraj vsak povzpne 
na bližnje hribe. V regiji je tudi veliko 
tematskih poti in različnih učnih poti, s 
katerimi še bolj spoznate znamenitosti.
Vabilo v Žalec in okolico zaključimo z 
zelenim zlatom – hmelj je sestavina, ki 
daje pivu okus. Piva, ki jih spijete na 
Fontani	piv	Zeleno	zlato	ali	v	Ekomuze-
ju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, 
vam bodo tako kot kolesarjenje po Spo-
dnji Savinjski dolini ostala v prijetnem 
spominu.

ŽALEC
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LTO Rogla–Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11j, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 759 04 70
e tic.zrece.lto@siol.net
www.destinacija-rogla.si

Destinacija ponuja raznolike in doživetja polne kolesarske 
izkušnje na več kot 280 km označenih poteh, primernih 
predvsem za gorsko in treking kolesarstvo. 
Za pospeševanje srčnega utripa poskrbi Bike Park Rogla, ki 
na dolžini 7500 m ponuja šest različnih prog in vključuje 
poligon za začetnike ter možnost izposoje vrhunskih koles 
in varnostne opreme. 
Za svoja kolesarska doživetja lahko najamete kolesarskega 
vodnika. 
Skozi destinacijo potekata Slovenska turnokolesarska pot 
in Trans Slovenia Bike 03. 
V avgustu vabljeni na tradicionalno kolesarsko prireditev 
Kolesarski skok na Roglo.

SLOVENSKA TURNOKOLESARSKA POT V 
DESTINACIJI	ROGLA	–	POHORJE
Slovenska turnokolesarska pot je krožna kolesarska pot, 
ki obide vse pomembnejše slovenske gorske skupine, meri 
okoli 1800 km in premaga 50.000 m višinske razlike v vzpo-
nu. Razdeljena je na 41 etap. Poteka po stranskih kolesar-
skih poteh.
30. etapa Slovenske turnokolesarske poti poteka čez naj-
bolj samotne in divje predele Pohorja, od Ruške koče, prek 
Osankarice, Koče na Pesku in Koče Pesnik do Ribniške koče. 
Celotna etapa dolžine 45,59 km poteka po večinoma samo-
tnih gozdnih poteh, ob katerih so številne znamenitosti.
Informacije: www.ktk.pzs.si 

TRANS SLOVENIA BIKE 03 
V	DESTINACIJI	ROGLA	–	POHORJE
Daljinska kolesarska pot Trans Slovenia Bike 03 povezuje 
vzhodno in zahodno Slovenijo. Začne se v Mariboru ter se 
prek Pohorja, dela slovenskih Alp in Karavank zaključi na 
Gorenjskem, v Kranjski Gori. Pot je dolga 336 km. Poteka 
po stranskih, večinoma gozdnih poteh.
Prva etapa se začne v Mariboru in se prek Pohorja zaključi 
na Rogli. Ponuja 45 km stranskih poti v zeleni naravi, pri 
čemer je treba premagati 1880 m višinske razlike.
Druga etapa poteka po zelenem srcu Pohorja, s startom 
na Rogli, spustom do Koče Pesnik in vzponom na Ribni-
ško kočo. V nadaljevanju pot vodi v Mislinjsko dolino do 
pobočja Strojne gore, kjer se na progah Single Trail Parka 
Jamnica avantura konča. Etapa v dolžini 50 km ponuja šte-
vilne panoramske razglede in pristno domačo kulinarično 
ponudbo vzdolž celotne poti.   
Informacije:	www.trans-slovenia.eu in www.bike-gps.com

ROGLA	–	POHORJE
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Lega
Rogla je prava izbira za vse, ki svoj življenjski 
slog povezujejo z aktivnim preživljanjem proste-
ga časa v kombinaciji neponovljive narave, pri-
jetne srednjegorske klime, številnih možnosti za 
šport, rekreacijo, zdravje, dobro počutje, pristne 
kulinarične dobrote ter nepozabna doživetja v 
družbi gostoljubnih in nasmejanih domačinov.  

Namestitev in prehrana
Namestitev v hotelu ali bungalovih, samopostre-
žni hladno-topli bife, ki ga je mogoče prilagoditi 
potrebam športnikov.

Ponudba za kolesarje 
Bike  park Rogla – kolesarski poligon za kolesar-
ski spust (tudi za otroke in začetnike); programi 

športne diagnostike. Zreško Pohorje ima zelo 
zanimiv teren za gorsko kolesarjenje in ponuja 
številne kolesarske proge. Fitnes, višinske sobe 
za bivanje in trening; možnost izposoje koles, 
električnih koles in kolesarske opreme … 

Alternativni programi 
Wellness center Planja (bazen, savne, masaže, ko-
peli), druga športna infrastruktura (nogometna 
stadiona, športna dvorana, igrišča za tenis …), 
številne pohodniške poti za zahtevnejše pohodni-
ke in družine z otroki, pester športno animacijski 
program.  

Specialist za
treking, gorsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Unior d.d. Program Turizem, Rogla
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 64 40
f +386 (0)3 576 24 46
e rogla@unitur.eu
www.rogla.eu

HOTEL	ROGLA***

UNITUR SPORT RESORT

4

Lega
Terme Zreče se uvrščajo med tiste redke kotičke 
sveta, kjer se človek spočije in si ponovno napol-
ni baterije. Ob vsakem letnem času se odvijajo 
drugačne zgodbe, ki jih navdihujejo čudovita 
narava, vrhunske storitve, bogata kulinarična 
tradicija in prijazni ljudje. V termalnem komple-
ksu pod obronki mogočnega Pohorja najde svoj 
kotiček vsakdo, ki ceni zdravje, dobro počutje in 
naravo. 

Namestitev in prehrana
Namestitev v hotelu ali apartmajih. Vsi obroki 
so na bazi samopostrežnega hladno-toplega bi-
feja, ki ga je mogoče prilagoditi potrebam špor-
tnikov.

Ponudba za kolesarje 
Poti, primerne za cestne in gorske kolesarje, saj 
sta v neposredni bližini Zreško Pohorje in Dra-
vinjska dolina s številnimi kolesarskimi potmi. 
Programi športne diagnostike, fitnes, možnost 
izposoje koles, električnih koles in kolesarske 
opreme …

Alternativni programi 
Wellness & Spa Idila (masaže, kopeli), zdravstve-
na diagnostika in rehabilitacija, druga športna 
infrastruktura, številne pohodniške poti za zah-
tevnejše pohodnike in družine z otroki, pester 
animacijski program. 

Specialist za
treking, gorsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Unior d.d. Program Turizem, Terme Zreče
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 61 45
f +386 (0)3 576 24 46
e terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu

HOTEL	VITAL****

24
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Zavod za turizem Maribor – Pohorje
TIC Maribor
Partizanska cesta 6a, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11
e tic@maribor.si
www.visitmaribor.si
www.bikemaribor.com

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     več kot 1000 km

Število vseh tur      20

Označene poti      10

Najnižja in najvišja točka 275–1400 m n. v.

Maribor – Pohorje je destinacija bar-
vitih doživetij v objemu bujnih zelenih 
pohorskih gozdov, sončnih vinorodnih 
gričev, bogate dediščine mesta in po-
deželja ter izjemne vinske tradicije, 
katere simbol je najstarejša trta na 
svetu. Ta se bohoti s svojo lepoto na 
dravskem nabrežju v Mariboru, središ-
ču regije, ki je po zaslugi svetovnega 
pokala in kolesarskega parka tudi sre-
dnjeevropski epicenter kolesarstva. 
Destinacija ponuja odlične pogoje za 
gorske, cestne in treking kolesarje, 
prav tako je prijazna do družin. 

•	 Podajte	se	na	Mariborsko	Pohorje,	kjer	
je za vse, ki imajo težave z viškom adre-
nalina, na voljo Bike park Pohorje.

•	 Odkrijte	pohorske	naravne	bisere,	kot	
so	 Črno	 jezero,	 Lovrenška	 jezera	 in	
pragozd	 Šumik	 s	 slapovoma	 Mali	 in	
Veliki	Šum.	

•	 Preverite,	 če	 zmorete	 75	 km	 dolgo	
Pohorsko kolesarsko transverzalo.  

Lahko pa se prepustite razvajanju 
sredi Pohorja v butični, pravljični 
Zeleni vasi Ruševec, ki je edinstven 
primer ekološkega, trajnostnega in 
zelenega turizma v Sloveniji. 

•	 Odpravite	se	na	družinsko	pustolov-
ščino in odkolesarite po Dravski ko-
lesarski poti do Drava centra, kjer se 
prepustite aktivnostim in uživanju 
na reki Dravi ter odveslajte do zaliva 
zaljubljencev.

•	 Odkrijte	 podeželje	 in	 kulinariko	 z	
električnimi kolesi. Vse to vam po-
nuja KULeBIKE – ker je zdravo, ker 
je aktivno, ker je dobro, ker je KUL.

•	 Naj	 vas	 očara	 romantično	 odkriva-
nje vinorodnih gričev, poiščite cesto 
v obliki srčka in obiščite bližnjega 
lokalnega vinarja. Lokalne ceste, ki 
se prepredajo čez vinorodne griče, 
pa so izziv tudi za marsikaterega ce-
stnega kolesarja. 

Štajersko	gostoljubje	vas	čaka	na	vsa-
kem koraku!

38  
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Informacije in rezervacije

Hotel Milena
Pohorska ulica 49, SI-2000 Maribor  
t +386 (0)2 613 20 96
e info@hotelmilena-maribor.com
www.hotelmilena-maribor.com

Lega
V mirnem in idiličnem okolju pod Pohorjem, le 
nekaj korakov od Pohorske vzpenjače in le 10 
minut vožnje do središča mesta Maribor.

Namestitev in prehrana
Gostom je na voljo 14 dvoposteljnih sob z 
možnostjo individualne uporabe, dve tripostelj-
ni sobi in ena štiriposteljna soba. Vse sobe imajo 
klimo, kabelsko televizijo, hladilnik in brezžični 
internet. Bogat samopostrežni zajtrk iz lokalnih 
proizvodov. Hrana in večerja po predhodnem 
dogovoru.

Ponudba za kolesarje 
Maribor z okolico je odlična možnost za kole-
sarjenje. Urejenih in dobro opisanih je več ko-

lesarskih poti različnih zahtevnostnih stopenj. 
V neposredni bližini hotela se nahaja Bike park 
Pohorje. Kolesarjem je na voljo hotelska garaža, 
kjer lahko hranijo ali servisirajo kolesa.

Alternativni programi 
Obisk Pustolovskega parka Betnava, ki je prava 
telovadnica v naravi in prinaša nova, resnična 
doživetja, umeščena v najlepšem mariborskem 
gozdu. Sproščanje v Wellness Spa centru Haba-
kuk. Pokušnja vina v Hiši Stare trte. Kulturni 
program v Slovenskem narodnem gledališču 
Maribor.

Specialist za
gorsko in družinsko kolesarjenje.

HOTEL	MILENA***

20

Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepo-
tah in kulturni raznolikosti za eno najlepših 
kolesarskih poti v Evropi.
Poteka skozi 4 države (Italija, Avstrija, Sloveni-
ja, Hrvaška) in je dolga približno 710 km. Pot 
se začne v neposredni bližini izvira reke Drave 
na Toblaškem polju v Italiji. Nato se nadaljuje 
po avstrijski Koroški, Sloveniji in na koncu Hr-
vaški.
Prvih 70 km kolesarske poti poteka večino po 
klancu navzdol. Zelo velik odsek kolesarske 
poti teče po avstrijski Koroški in pri Viču vstopi 
v Slovenijo. Naprej poteka skozi Dravograd, Ra-
dlje ob Dravi, Maribor in Ptuj, vse do Ormoža 
in Središča ob Dravi, kjer po 145 km vstopi na 
Hrvaško. Reka in kolesarska pot svojo pot na-

daljujeta v smeri Varaždina, kjer se po 63 km 
pri kraju Legrad reka Mura (prav tako pozna-
na zaradi kolesarske poti – Murska kolesarska 
pot) izliva v reko Dravo, ta pa se nato v bližini 
Osijeka izliva v reko Donavo.
Slovenski del Dravske kolesarske poti poteka 
večinoma po manj prometnih lokalnih cestah 
in v manjši meri po urejenih kolesarskih poteh 
in stezah. Zaradi različnih vrst podlage vozišča 
in zahtevnejšega vzpona med Podvelko in Lo-
vrencem na Pohorju je slovenski del poti prime-
ren za bolje pripravljene kolesarje. Priporočljiva 
je tudi uporaba treking ali gorskih koles. 208 km  
Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrva-
škem je razdeljenih na 6 etap.

Daljinska kolesarska pot
DRAVSKA KOLESARSKA POT

Informacije in rezervacije

Zavod za turizem Maribor – Pohorje
TIC	Maribor	/	Drava	Bike
Partizanska cesta 6a, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11
f +386 (0)2 234 66 13
e info@dravabike.si
fb www.facebook.com/DravaBike
www.dravabike.si 



VINORODNI	GRIČI	IN	
PANONSKE RAVNICE
Naj 5
•	 Navidezno	neskončni	griči	Dolenjske	so	prepleteni	z	neprometnimi	cestami,	skrivajo	presenetljivo	veliko	

izzivov, predvsem za cestne kolesarje.
•	 Kolesarjenje	z	električnimi	kolesi	ob	reki	Kolpi	in	med	vinorodnimi	griči	Bele	krajine.
•	 Kolesarjenje	po	samotnih	lokalnih	cestah	med	vinogradi	in	pristnimi	vasicami	–	na	Štajerskem,	v	Prlekiji.	
•	 Odpeljite	se	na	romantično	odkrivanje	vinorodnih	gričev	in	poiščite	cesto	v	obliki	srčka.
•	 Slovenska	termalna	zdravilišča	se	zavedajo	pomena	kolesarjenja	ter	odlične	kombinacije	tega	športa	in	na-

makanja v zdravilni vodi. Vsa imajo v svoji okolici kolesarske poti, mnoga pa so med seboj povezane s kole-
sarskimi programi.
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TIC Krško
CKŽ 46, SI-8270 Krško
t +386 (0)51 655 936, e tic.krsko@cptkrsko.si
www.visitkrsko.com 

Privoščite si kolesarjenje po slikovitem posavskem po-
deželju, primernem za družinski kolesarski potep, poln 
doživetij, pa tudi za gorske in cestne kolesarje ter za 
zahtevnejše rekreativce.

Osrednji del Posavja predstavljata dolina reke Save in krško- 
brežiška raven, ki se na jugu dviguje do Gorjancev, na seve-
ru pa do Posavskega hribovja, kjer na prisojnih legah gri-
čevij domujejo vinogradi in sadovnjaki. Izbirate lahko med 
50 kolesarskimi turami, dolgimi od 16 do 60 km, ki so del 
1500 km dolge kolesarske mreže. Na kolesarskih potepih 
odkrivate naravne in kulturne znamenitosti. Poti vas vodi-
jo mimo ali kar prek vinogradov, zato je okušanje dobrega 
vina skoraj obvezno, doživeli pa boste tudi pristno lokalno 
gastronomsko ponudbo. Po kolesarskem izletu se prileže še 
sprostitev v bližnjih termah. Za udobnejše raziskovanje po-
deželja in regije lahko najamete tudi e-kolesa.

POSAVJE

PTUJ
TIC Ptuj
Slovenski trg 5, SI-2250 Ptuj 
t +386 (0)2 779 60 11
e info@ptuj.info
www.ptuj.info

Ni veliko mest, ki bi jim tako kot Ptuju skozi stoletja uspelo 
ohraniti srednjeveško zasnovo. S kolesom se lahko zapelje-
te mimo rimskih spomenikov in prečudovitih srednjeve-
ških stavb. Nad mestom kraljuje znameniti Ptujski grad, od 
koder se pogled razprostira na mozaik opečnatih streh in 
Ptujsko jezero. 

V TIC Ptuj vam bodo postregli z informacijami o kulturnem 
dogajanju, aktivnostih v naravi in vas usmerili na pravo 
kolesarsko pot. Ponujajo tudi brezplačno izposojo mestnih 
koles.



HOTEL	
BELA KRAJINA***

Informacije in rezervacije

Hotel Bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28, SI–8330 Metlika
t +386 (0)7 305 81 23
m +386 (0)40 327 492
e info@hotel-belakrajina.si
www.hotel-belakrajina.si
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TIC	Črnomelj, Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
t +386 (0)7 305 65 30, e info@ric-belakrajina.si

TIC Metlika, Trg svobode 4, SI-8330 Metlika 
t +386 (0)7 363 54 70, e tdvigred.metlika@siol.net

TIC Semič, Štefanov trg 7, 8333 Semič 
t +386 (0)7 356 52 00, e tic@kc-semic.si

www.belakrajina.si
Razgibana pokrajina Bele krajine z obrobnimi Gorjanci 
in Kočevskim Rogom nudi odlične pogoje tako za dru-
žinsko kolesarjenje kot tudi za tiste, ki se radi preiz-
kušate na bolj zahtevnih poteh. Urejenih in označenih 
je 15 kolesarskih poti v skupni dolžini 490 km, ki so si 
med seboj raznolike tako po terenu kot seveda tudi po 
zahtevnosti.

Panoramske ceste kulturne krajine vas vodijo med slikovitimi 
vasicami in trgi, med pisanimi polji, gozdovi in vrhovi vino-
rodnih hribov. Kolesarji si lahko na svoje naprave prenesete 
tudi datoteke .gpx. Okoliške kolesarske poti in pešpoti vas 
vodijo od zgodbe do zgodbe, v katerih spoznamo neokrnjeno 
floro in favno reke, dediščino domače obrti ter folklorno in 
gastronomsko tradicijo.

BELA KRAJINA

Lega
Hotel stoji v središču zgodovinskega mesta 
Metlika v neposredni bližini muzejev, gradu in  
vinske kleti. Je idealno izhodišče za spoznavanje 
naravnih in kulturnih znamenitosti Bele krajine, 
najmanjše regije v Sloveniji. Reka Kolpa in mejni 
prehod s Hrvaško sta oddaljena le 1000 m.

Namestitev in prehrana
Družinsko voden hotel s 50-letno tradicijo nudi 
26 udobnih sob. Gostom so na voljo brezplač-
no parkirišče, internet dostop in hramba koles. 
Hotelska restavracija je član kulinaričnega zdru-
ženja »Okusi Bele krajine«. Gosti lahko uživajo v  
tradicionalni kulinariki in pestrem izboru odlič-
nih lokalnih vin. 

Ponudba za kolesarje
Organizacija in vodenje kolesarskih izletov s tre-
king in električnimi kolesi, hramba in izposoja 
električnih in treking koles, servis koles in pranje 
športnih oblačil. Gostom sta na voljo brezplačna 
kolesarska karta in kolesarska aplikacija s kole-
sarskimi potmi v Beli krajini in ob reki Kolpi.

Alternativni programi
Organizirani spusti s kanujem ali SUP-om po 
reki Kolpi, vodene pohodniške ture in etnološki 
izleti v krajinski park Kolpa, obisk vinskih kleti 
in degustacija belokranjskih vin.

Specialist za
vodeno kolesarjenje z električnimi kolesi ob reki 
Kolpi, cestno in treking kolesarjenje.
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Lega 
Počitniška hiša se nahaja v vasi Griblje, na pragu 
Krajinskega parka Kolpa, le 500 m do reke Kol-
pe. V krogu 10 km je osem urejenih kopališč na 
reki Kolpi, do najbližje urejene plaže samo 753 
korakov. V bližini asfaltirano športno igrišče, 
adrenalinski park, športno letališče, ribnik.

Namestitev in prehrana
V Kovačnici sreče odpiramo svoja vrata druži-
nam in zaključenim družbam. Imamo šest ležišč 
v treh sobah (2+1, 1+1, 1) z možnostjo posta-
vitve dveh dodatnih ležišč in otroške postelji-
ce. Hrano si lahko pripravljate sami – v hiši sta 
opremljena kuhinja z jedilnico in pokrita terasa 
z zidanim žarom. Lahko pa obiščete bližnja gos-
tišča, ki nudijo številne lokalne specialitete. 

Informacije in rezervacije

Počitniška hiša Kovačnica sreče
Griblje 65d, SI-8332 Gradac
m +386 (0)31 864 353
e info@convivas.si
www.obkolpi.si
fb Kovačnica sreče

Ponudba za kolesarje
Imamo 15 označenih kolesarskih poti po Beli 
krajini. Lahko se odločite za lažje kolesarjenje po 
osrednji Beli krajini, srednje težke ture po gri-
čevju in vinorodnih hribih ali za bolj zahtevno 
kolesarjenje na Mirno goro, Smuk, Gorjance ali 
v smeri Starega trga ob Kolpi.
V hiši je tudi zaprta garaža, kjer lahko vzdržujete 
in shranjujete svoja kolesa.

Alternativni programi
Možnost izposoje kanujev in koles, ribolova, fo-
tosafarija, vodenih izletov, varstva otrok s krea-
tivnimi dejavnostmi.

Specialisti za
treking in družinsko kolesarjenje.
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POČITNIŠKA	HIŠA
KOVAČNICA	SREČE***

Bela krajina   43

Lega
Tik ob reki Kolpi, eni najčistejših in najtoplejših 
rek v Sloveniji, v prijetnem, neokrnjenem narav-
nem okolju. Idealno izhodišče za spoznavanje 
naravnega parka Kolpa in drugih znamenitosti 
v Beli krajini.

Namestitev in prehrana
Gostom so na voljo urejeni prostori ob reki za 
šotore, prikolice in avtodome, mobilne hiške 
za družine in pare ter butične glamping  hiške 
s savno. V restavraciji kampa je gostom na voljo 
pester izbor lokalnih jedi in vrhunskih vin. Za 
goste pripravljajo zajtrk, polpenzion ali polni 
penzion. V kampu so piknik prostor, adrenalin-
ski park, otoško igrišče in številna druga športna 
igrišča.

Ponudba za kolesarje
Izposoja električnih in treking koles, servis ko-
les, kolesarnica, organizirane kolesarske ture. 
Gostom sta na voljo brezplačna kolesarska karta 
in kolesarska aplikacija s kolesarskimi potmi v 
Beli krajini in ob reki Kolpi.

Alternativni programi
Kopanje v reki, vožnja s kanuji ali SUP-i, poho-
dništvo, adrenalinski park, ribolov, vodeni etno-
loški izleti v krajinski park Kolpa, keltska savna.

Specialist za
vodeno kolesarjenje z električnimi kolesi ob reki 
Kolpi, družinsko in treking kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Camping Bela krajina – Kolpa River****
Škrilje 11, SI-8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72
m +386 (0)40 327 492
e info@camping-belakrajina.si 
www.camping-belakrajina.si
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CAMPING 
BELA KRAJINA ****
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www.panonskavas.si

Panonska vas

44   Dolenjska, Prekmurje

HOTELI	OTOČEC,	
HOTEL	ŠPORT****

Informacije in rezervacije

Hoteli Otočec
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec
t +386 (0)8 205 03 10
f +386 (0)7 394 22 10
e booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si

Lega
V objemu zelenih gozdov, prijetno razgibanih 
gričev, smaragdno zelene reke Krke, neokrnje-
nih travnatih oaz … se lahko gibljete sproščeno 
in svobodno. Otočec je odlično izhodišče za ko-
lesarske poti vseh zahtevnostnih stopenj. Izbi-
rate lahko med lažjimi, krajšimi ravninskimi in 
zahtevnejšimi, daljšimi turami.

Namestitev in prehrana
Kolesarski paket Otočec vključuje: nočitev z zaj-
trkom v hotelu Šport**** Otočec, brezžični inter-
net v vseh hotelskih sobah, neomejeno kopanje 
v termalnih bazenih Term Šmarješke (4 km) in 
Dolenjske Toplice (19 km), prost vstop v fitnes 
v Športnem centru Otočec, 10 % popusta na vse 

storitve v sprostitvenih centrih v Termah Šmar-
ješke in Dolenjske Toplice.

Ponudba za kolesarje 
V spremstvu vodnika po Cvičkovi gazi ali Dru-
žinski poti, zemljevid in knjižica z opisom poho-
dniških ali kolesarskih poti.

Alternativni programi 
Pustolovski park poleg hotela Šport, golf igrišče 
Golf Grad Otočec z 18 luknjami, športni center 
Otočec s teniško dvorano, čolnarjenje po reki 
Krki (kajak, raft) …

32

Lega
Le 1 km od Moravskih Toplic, v osrčju Prekmurja 
stoji vasica, zgrajena po prekmurskem izročilu, ki 
omogoča pravo doživetje narave in tradicije. Le  
4 km od Murske Sobote, pod vznožjem Goričke-
ga, je Panonska vas odlična izhodiščna točka za 
vse kolesarske izlete po Prekmurju in okolici. 

Namestitev in prehrana
V 10 hiškah najdete 25 studiev, apartmajev in 
razkošnih panonskih vil, skupno za več kot 100 
gostov. Na voljo so studii za dve osebi, tri osebe, 
štiri osebe in apartmaji za pet oz. sedem oseb. 
Vsaka namestitev ima svojo kopalnico, kuhinj-
sko nišo, LCD TV in brezžični internet. V resta-
vraciji v zastekljenem kozolcu boste lahko uživa-
li ob odlični prekmurski kulinariki.

Ponudba za kolesarje 
Možnost najema koles, kolesarnica in kakovo-
stno orodje za popravilo koles so na voljo ne-
posredno ob hiškah. Na recepciji boste našli tudi 
brezplačne kolesarske karte in dodatne informa-
cije za izlete po okolici. 

Alternativni programi 
Gostom je na voljo termalno središče Moravske 
Toplice (Terme 3000 in Terme Vivat), kjer lah-
ko gostje Panonske vasi koristijo tudi določene 
ugodnosti. 
Panonska vas je prav tako odlična lokacija za iz-
vedbo porok in drugih skupinskih slavij. 

Specialist za
cestno, gorsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Panonska vas
Tešanovci 11P, SI-9226 Moravske Toplice
t +386 (0)31 590 060
e info@panonskavas.si
www.panonskavas.si

TURISTIČNO	NASELJE	
PANONSKA VAS***
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TIC Kočevsko
Hostel Bearlog 
Ljubljanska 4, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)599 31 473
e info@kocevsko.com
www.kocevsko.com

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     475 km

Število vseh tur      10

Označene poti      10

Najnižja in najvišja točka 190–1000 m n. v.

Prostrani kočevski gozdovi skrivajo 
marsikatero lepoto in skrivnost, s 
krošnjami dreves pa zakrivajo tudi 
številne gozdne ceste in poti, ki kar 

vabijo k raziskovanju s kolesom. Ne-
malo pa je tudi lepih, a neprometnih 
cest, ki segajo vse do mejne reke Kol-
pe.

Lega Kočevja med goteniško in kočevsko 
Malo goro je kot nalašč za kolesarjenje. 
Okolica mesta z jezerom je ravninska 
ter primerna za družinsko in rekreativ-
no kolesarjenje, nato pa poti v vse smeri 
vodijo po tamkajšnjih gozdovih in hri-
bovjih, vse skupaj pa na jugu zaokrožuje 
kanjon reke Kolpe. Prav ob reki poteka 
tudi ena bolj priljubljenih tras za cestne 
kolesarje, ki je še pridobila na vrednosti 
z novo cesto prek prelaza Strma Reber, 
ki se primerja tudi z zloglasnim Vršičem.
Lastniki gorskih in treking koles ima-
te na Kočevskem neomejene možnosti  
kolesarjenja, saj je makadamskih poti 

preveč, da bi prekolesarili vse. Zagotovo 
vas bo vleklo v Kočevsko Reko in Gote-
nico, v kraje, ki so bili včasih zaprti za 
javnost. Posebej vas bo vznemirilo po-
tovanje po robu pragozda v Kočevskem 
Rogu.
Kočevski gozdovi so biser neokrnjene 
narave in miru ter dajejo zavetje marsi-
kateri divji živali, tudi medvedu, ki pa ga 
boste le stežka srečali.
Kočevska je bogata tudi s studenci, ki ne 
nudijo le odlične osvežitve, ob mnogih 
so tudi odlične kolesarske poti. Vabljeni 
na kolesarsko osvežitev v pristne in mo-
gočne gozdove.
Vsem adrenalina željnim so na voljo 
tudi številne poti (»traili«) različnih te-
žavnostnih stopenj v MTB trail centru 
Kočevje.

KOČEVSKO
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MEDITERANSKA SLOVENIJA  
Naj 5
•	 Potepanje	med	razpršenimi	briškimi	vasicami,	ob	poti	pa	edinstveni	razgledi	 in	pestra	ponudba	sočnega	

sadja, oljčnega olja in vrhunskega vina.
•	 Parenzana	vodi	po	nekdanji	trasi	železniške	povezave	med	italijanskim	Trstom	in	hrvaškim	Porečem,	danes	

pa je lepo urejena pot, v večini asfaltirana. Idealna je za izletnike, saj ponuja čudovite razglede, na njej pa ni 
strmih klancev.

•	 Na	slovenskem	Krasu	boste	spoznali	drugačen	tip	podeželskega	življenja,	gostoljubje	domačinov	pa	bo	še	
večje, če se boste pripeljali s kolesom.

•	 Kolesarjenje	po	gričevnati	istrski	pokrajini	pozimi.
•	 Spust	z	Nanosa	do	Vipave.
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TIC Brda
Grajska cesta 10, SI-5212 Dobrovo
t +386 (0)5 395 95 94
e tic@brda.si
www.brda.si

KOLESARSKE TURE IN POTI
Skupna dolžina     400 km

Število vseh tur       14

Označene poti      5

Najnižja in najvišja točka 80–812 m n. v.

Nad smaragdno reko Sočo posejani briški griči kar kli-
čejo po kolesarskem izletu, in to vse dni v letu. Viju-
gaste ceste vas bodo vodile skozi številne vasice, ob poti 
pa spremljale različne domače dobrote in lokalni pridel-
ki najvišje kakovosti. 

KOLESARSKI NAMIGI
Gričevnata, raznolika in zelena, predvsem pa prometno 
odmaknjena pokrajina, ponuja prek 280 km kolesarskih 
užitkov na devetih trasah. Poti, poimenovane po briškem 
sadju, potekajo po razgibanem terenu, med številnimi 
razglednimi točkami. Ceste so najprimernejše za treking in 
cestna kolesa. 
Vrh z izjemnim razgledom, od koder seže pogled do najviš-
jih slovenskih gora in do morja, ter zelo priljubljena točka 
za gorske kolesarje, je zagotovo tudi hrib Sabotin. Pet ozna-
čenih kolesarskih poti za posebno doživetje po poteh burne 
zgodovine prve svetovne vojne.  

DODATNA PONUDBA                                
Brda so pravi raj tudi za pohodnike in adrenalinske navdu-
šence. Pestri ponudbi aktivnega preživljanja prostega časa 
v naravi dodajamo ekološko obarvano noto – možnost naje-
ma električnih koles in električnih skuterjev.
Pri	potepanju	po	naši	deželi	obiščite:
•	 razgledni	stolp	v	Gonjačah;
•	 Šmartno,	čarobno	srednjeveško	vasico	z	obzidjem;
•	 grad	Dobrovo,	poznorenesančni	grad;
•	 vilo	Vipolže,	poznorenesančno	vilo,	edino	te	vrste	v	Slove-
niji;

•	 čezmejno	pohodniško	pot	treh	dežel	(Alpe	Adria	Trail);
•	 Krčnik	in	Kotline,	naravni	kamniti	most	in	tolmune;
•	 Sabotin,	Park	miru.

BRDA



Turistična zveza – TIC Nova Gorica
Delpinova ulica 18b, SI-5000 Nova Gorica
t +386 (0)5 330 46 00
e tzticng@siol.net
www.novagorica-turizem.com

Mesto Nova Gorica z okoliško razgibano pokrajino, kjer 
se ravnine in rečne doline obdajajo z gričevnatim in gor-
skim svetom, ponuja zanimive izletniške točke, narav-
ne zanimivosti, kulturno dediščino, možnosti za rekre-
acijo in zabavo ter odlično kulinariko.

Trnovska in Banjška planota pritegneta s pristnostjo, lepo 
naravo in odmaknjenimi potmi. V prijetnih vasicah spo-
dnje Vipavske doline domačini ohranjajo bogato tradicijo 
vinogradništva in vinarstva.
Nova doživetja s kolesom med vinogradi, po gozdu ali po 
ulicah Nove Gorice …
Po urejenih kolesarskih stezah Nove Gorice se lahko odpe-
ljete na ogled turističnih znamenitosti, pot pa nadaljujete 
še v staro mestno jedro Gorice.

GORIŠKA
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Informacije in rezervacije

Hotel San Martin
Šmartno 11, SI-5211 Kojsko
t +386 (0)5 330 56 60
m +386 (0)51 335 660
e info@sanmartin.si
www.sanmartin.si

Lega
Atraktivna lega novega družinskega hotela San 
Martin v Šmartnem vam ponuja idealno izhodi-
šče za kolesarjenje in pohodništvo.

Namestitev in prehrana
Razvajali vas bodo v restavraciji s čudovitim 
razgledom na celotna Brda z okolico. Prepustite 
se priporočilu kuharskih mojstrov ter spoznajte 
briške jedi in vrhunska vina iz vinoteke.
Vse sobe so prijetno opremljene po sodobnih 
standardih. Neomejen dostop do brezžičnega in-
terneta, televizija, vzmetnice s spominsko peno. 

Ponudba za kolesarje 
Manjša popravila lahko opravite v priročni de-
lavnici. Možnost hrambe in pranja koles ter pra-
nje in sušenje perila.

Alternativni programi 
Sprostitev v wellnessu, kjer se lahko razvajate 
v bio-zeliščni finski savni ali preizkusite ugodje 
solne sobe.

Specialist za
gorsko, cestno in družinsko kolesarjenje.

HOTEL
SAN MARTIN***

8
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Informacije in rezervacije

Hotel Sabotin
Cesta	IX.	Korpusa	35,	SI-5250	Solkan
t +386 (0)5 336 50 00
f +386 (0)5 336 51 50
e hotel.sabotin @hit.si
www.hit.si

Lega
Hotel se nahaja v Solkanu, ob reki Soči in tik ob 
meji z Italijo ter na stičišču poti, ki vodijo v Brda, 
na Kras in v Vipavsko dolino. Je odlično izhodi-
šče za kolesarjenje.

Namestitev in prehrana
Ponuja udobne sobe in apartmaje (nekateri ima-
jo čajno kuhinjo), brezplačni internet, najem ko-
les, kolesarnico, parkirišče, odlično kulinariko v 
restavraciji, bar z letnim vrtom.

Ponudba za kolesarje 
Leži ob slikoviti kolesarski poti nad Sočo. Je od-
lično izhodišče za kolesarjenje prek celega leta 
po raznolikih okoliških mediteranskih pokraji-
nah: Trnovski planoti, Vipavski in Soški dolini, 

Krasu in Brdih. Možnost izposoje koles (4 x tre-
king, 2 x gorsko, 2 x mestno, 1 x otroško kolo). V 
neposredni bližini je trgovina s kolesarsko opre-
mo in možnost servisa koles.

Alternativni programi 
Adrenalinski park, wellness, pohodništvo, kaja-
kaštvo, rafting, jadralno padalstvo, tek, plezalna 
stena, športne priprave v Športnem centru Hit, 
enogastronomska ponudba, ogled znamenitosti 
(Sveta Gora, Kostanjevica, Solkanski most, Trg 
Evrope).

Specialist za
družinsko, gorsko in cestno kolesarjenje.
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HOTEL	SABOTIN***

Lega
Kamping Park Lijak leži v Vipavski dolini, obdan 
z vinogradi in polji, na prehodu med kraškim 
svetom in predalpskim hribovjem (Trnovsko – 
Banjška planota). Izjemna lokacija za celoletno 
kolesarjenje cestno – treking, gorsko in družin-
sko kolesarjenje.

Namestitev in prehrana
Namestitev v habitatskih sobah – hrana po na-
ročilu.

Ponudba za kolesarje 
Kolesarski servis (mape + servisno orodje), pre-
voz kolesarjev in koles. Vodene ture: MTB, po 
poteh soške fronte. Kolesarske poti: Energetsko 
kolesarjenje (od Lijaka do Sekulaka), Vinsko 

kolesarjenje (od vinske kleti do vinske kleti), 
Morsko kolesarjenje (Ozeljan–Sistiana–Italija), 
Vetrovno kolesarjenje (Vipavska dolina in Kras), 
Kamper kolesarjenje, Zimsko kolesarjenje.

Alternativni programi 
Rafting, adrenalinski park, tandemski polet z 
jadralnim padalom, wellness, pokušnja vina, 
kopanje v morju, izleti z vlakom (Benetke, Bled–
Bohinj) itd. 

Specialist za
gorsko in družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Kamp Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57
m +386 (0)31 894 694, +386 (0)31 341 591
e info@camplijak.com
www.camplijak.com

PARK LIJAK
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TIC Ajdovščina 
Cesta IV. Prekomorske 61a, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 365 91 40 
e ajdovscina@vipavskadolina.si 
www.vipavskadolina.si
Ajdovščina je prijazno mesto, središče Vipavske doline. Že 
na prvi pogled je pravi raj za kolesarje. V dolini z milim 
podnebjem lahko kolesarite vse leto, bližnji griči in strma 
pobočja pa ponujajo raznolike kolesarske izzive. 

V Vipavski dolini, po s trto obraščenih gričih ter po pobo-
čjih	Čavna,	Gore	in	Nanosa	so	razpeljane	privlačne	kolesar-
ske poti. Raznolikost pokrajine, gostoljubnost primorskih 
krajev in vasi ter številne naravne in kulturne znamenitosti 
omogočajo vedno nova doživetja. Za šport, rekreacijo in za 
lahkotna kolesarska potepanja so tu na voljo številne kole-
sarske poti, ki jih v različnih letnih časih doživite povsem 
drugače.

KOLESARSKE POTI
Vipavska dolina je odlično izhodišče za različno zahtevne 
kolesarske ture. Na voljo je 21 opisanih poti. Lokalni vod-
niki poskrbijo, da vas pot popelje v najlepše, včasih očem 
skrite kotičke. Raznolikost pokrajine z nižinskimi potmi, 
strmimi vzponi in spusti pa vam omogoča, da izberete pot, 
ki najbolje ustreza vašim željam in telesni vzdržljivosti. 
Najbolj izkušeni kolesarji, rekreativci in družine z otro-
ki, vsakdo lahko najde nekaj zase. Med najbolj privlačne 
posebnosti sodijo sloviti cestni vzpon iz Ajdovščine na 
Predmejo, gorsko kolesarjenje po Nanoški planoti, pot po 
Trnovskem gozdu mimo edinstvenih naravnih pojavov, kot 
je Velika ledena jama, in potepanje skozi vinograde po sli-
kovitih vipavskih gričih.

DODATNA PONUDBA
Kolesarjem so v Ajdovščini na voljo izposoja koles in opre-
me, najem izkušenih vodnikov, servis koles in asistenca na 
terenu. Poleg kolesarjenja Vipavska dolina ponuja tudi ja-
dralno padalstvo, polete s športnimi letali, športno pleza-
nje, pohodništvo in ribolov.

VIPAVSKA DOLINA
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Lega
Mladinski hotel Ajdovščina se nahaja v špor-
tnem parku, le kratek sprehod od središča 
mesta.  
Je odlična izbira  za bivanje mladinskih ali odra-
slih skupin, za družine in posameznike, ki iščejo 
aktiven oddih v naravnem okolju. 

Namestitev in prehrana
V hostlu je na voljo skupno 50 ležišč v različnih 
tipih večposteljnih sob. Poleg spanja hostel svo-
jim gostom ponuja tudi možnost zajtrka, manj-
šo skupno kuhinjo, pranje perila, brezplačno 
parkirišče, brezplačen wi-fi, najem koles in turi-
stične informacije. 

Ponudba za kolesarje
Vključen je v združenje specializiranih kolesar-
skih in pohodniških nastanitev in ima temu pri-
lagojeno ponudbo: posebne kolesarske in poho-
dniške pakete ter shrambo za kolesa.

Alternativni programi
Dobrodošli so tudi organizatorji seminarjev, 
predavanj, razstav in drugih družabnih srečanj. 
Večere popestri dogajanje v sosednjem gostin-
skem lokalu, ki redno gosti zanimive zabavne 
dogodke in koncerte.

Specialist za
gorsko, cestno in družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Mladinski hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 368 93 83
e  info@hostel-ajdovscina.si
www.hostel-ajdovscina.si

5

MLADINSKI	HOTEL	
AJDOVŠČINA****

Lega
Avtokamp Ajdovščina leži na mirni lokaciji,  
10 min hoje iz središča mesta Ajdovščina (izvoz 
iz avtoceste H4). Kamp je idealna izbira za dru-
žine in vse tiste, ki si želijo aktivnih počitnic v 
naravi.

Namestitev in prehrana
V avtokampu Ajdovščina imamo v hladni senci 
borovcev na razpolago 50 prostorov, namenje-
nih prikolicam, avtodomom in šotorom. Dnev-
no lahko v avtokampu prenoči do 200 gostov. 
Tu boste našli vso potrebno infrastrukturo, kot 
so sanitarije, pralnica in oskrbovalna postaja za 
avtodome. Gostom so na voljo brezplačni obiski 
letnega kopališča in brezžični internet. 

Ponudba za kolesarje
Nudimo servis, vso potrebno opremo in shram-
bo za kolesa. Možnost izposoje koles po urah, 
dnevno ali večdnevno.
Ponudbe kolesarskih izletov: Po vipavskih gri-
čih, Na Nanos, Lepote Trnovskega gozda, Gora, 
Do morja, Čez drn in strn.

Alternativni programi
Kopanje v letnem kopališču, namizni tenis, ple-
zalna stena, fitnes.

Specialist za
gorsko, cestno in družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Avtokamp Ajdovščina
Cesta 5 Maja 14, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 364 47 24 
m +386 (0)51 442 553
e recepcija@zs-ajdovscina.si
   info@zs-ajdovscina.si 
www.zs-ajdovscina.si/kamp/

AVTOKAMP 
AJDOVŠČINA
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ZELENI KRAS
RRA Zeleni kras d.o.o.
Prečna ulica 1, SI-6257 Pivka
t +386 (0)5 721 22 49, +386 (0)41 941 509
e info@zelenikras.si
www.zelenikras.si

Raziščite skrivnostni kraški svet podzemnih jam, presiha-
jočih jezer, visokih vrhov in zelenih gozdov. Snežnik, Javor-
niki, Cerkniško jezero in drugi naravni biseri vas pričaku-
jejo. Na enem mestu boste tako spoznali svetovno znane 
kraške znamenitosti, muzejske zbirke in začutili utrip lo-
kalnega prebivalstva. 
Da bo vaša izkušnja še popolnejša, vam priporočamo no-
čitve in kulinariko na naših turističnih kmetijah, predlaga-
mo pa tudi kolesarjenje z lokalnim turističnim vodnikom, 
ki vam bo predstavil destinacijo, tako, kot jo poznajo samo 
domačini.
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Lega
Hotel Malovec stoji na priročni lokaciji blizu 
avtoceste A1, 500 metrov od železniške postaje 
Divača. Divača je 25 km oddaljena od Trsta in 
40 km od Kopra. Škocjanske jame in kobilarno 
Lipica je mogoče doseči v nekaj minutah.

Namestitev in prehrana
V hotelu je 20 sob, 2 sobi sta 1/4-družinski, 2 sobi  
sta 1/3-družinski, preostale so dvoposteljne z 
možnostjo uporabe ene osebe. Vse sobe v hote-
lu Malovec so klimatizirane ter imajo kabelsko 
televizijo in brezplačni internet. V restavraciji 
na terasi pripravljajo izvrstne jedi mediteranske 
kuhinje. V baru vam postrežejo z različnimi pi-
jačami.

Ponudba za kolesarje 
Hotel Malovec kot izhodišče prinaša veliko mož-
nosti za kolesarjenje in sprehode v naravi. Kole-
sa je mogoče shraniti v veliki garaži. 

Alternativni programi 
Raziskovanja slikovite kraške pokrajine in nje-
nih znamenitosti, predvsem kraških jam.  

HOTEL	MALOVEC***

Informacije in rezervacije

Hotel Malovec
Kraška cesta 30a, SI-6215 Divača
t +386 (0)5 763 33 33
f +386 (0)5 763 33 35
e info@hotel-malovec.si
www.hotel-malovec.si

28



Lega
Odmaknite se od obalnega vrveža in obiščite 
prikupno vasico Korte, v kateri stoji Stara šola 
Korte. Vasica se nahaja na istrskem griču, odda-
ljena 7 km od Portoroža in 14 km od Izole ter 
Kopra. Ponuja lepe razglede na slovensko Istro 
in je odlična izhodiščna točka za kolesarjenje po 
istrskih poteh.

Namestitev in prehrana
V 17 sobah in dveh apartmajih je prostora za 55 
gostov. Vse sobe so klimatizirane in opremljene 
z brezžičnim dostopom do interneta. Gostom je 
na voljo zajtrk. Po predhodnem dogovoru lahko 
za skupine pripravimo tudi kosila in večerje. 

Alternativni program
Sprostite se v savni, ob igri namiznega tenisa ali 
na sončni terasi. Za izvedbo seminarjev in sre-
čanj sta na voljo konferenčna soba in večji dru-
žabni prostor. 

Ponudba za kolesarje
Poleg kolesarnice in kotička za popravilo koles 
nudimo pranje oblek, tekočo vodo za kolesa in  
kolesarske vodnike po regiji. Gostom so na voljo 
električna kolesa. 

Specialist za
cestno in družinsko kolesarjenje.

Informacije in rezervacije

Stara šola Korte
Korte 74, SI-6310 Izola
t +386 (0)5 642 11 14
e info@stara-sola.com
www.stara-sola.com

41

STARA	ŠOLA	KORTE
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Turizem Miren – Kostanjevica
t +386 (0)31 310 800
e info.temnica@siol.net
www.miren-kostanjevica.si/turizem/kolesarske

KOLESARSKE TURE IN POTI
5 označenih tras v dolžini 80 km na razponu 50 do 600 m n. v.

Vodene ture: Borut Klančič, t +386 (0)31 362 881

Od meandrov reke Vipave prek zeleno-rdečega Krasa 
do sinje modrega Jadrana.

Dežela vodnjakov, skrivnostnih kraških jam in nepozab-
nih razgledov, zakladnica tradicionalnih kulinaričnih dob-
rot,	sezonske	zelenjave/špargljev, sadja, vrhunskega vina 
in domačih mesnin, zlasti slastnih v času »osmic«. Kolesar-
jem prijazna destinacija prek celega leta.

TOP 5 znamenitosti:	Pomnik	in	razgledni	stolp	Cerje,	Ga-
lerija Oskarja Kogoja, Mirenski grad, Jama Pečinka, Muzej 
Spomni se name
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Ta katalog je izdelan iz do okolja prijaznega papirja, narejenega v Sloveniji.
Prispevajte k varovanju okolja – ne zavrzite ga, dajte ga prijatelju!

POHODNIŠTVO	&	KOLESARJENJE	GIZ
Združenje specializiranih pohodniških in kolesarskih hotelov 

ter partnerskih destinacij Slovenije.
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana  

m +386 (0)41 646 566 
e info@biking.si

www.hiking-biking-slovenia.com

     hikingandbikingslovenia/facebook

SLOVENSKA	TURISTIČNA	ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info
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