Planinsko društvo Maribor Matica
vabi na dvodnevni kolesarski izlet

»S kolesom na Bizeljsko in okolico«
v soboto & nedeljo, 11.-12.6. 2016
v skupni dolžini 140 km

DAN 1

DAN 2

DAN 1 – sobota, 11.6.2014, 60 km, zbor ob 6.30h na gl. železniški postaji v Mariboru
Vlak: Maribor – Zidani most ob 6.48h (zbor ob 6.30h)
Kolo: Po prihodu v Zidani most
Cilj: Repnice, Brezovica na Bizeljskem v popoldanskih urah
Kolesarska pot: celodnevna (5-7h s postanki za oglede, počitek, kosilo), ca. 450m (višinskih)
Ogled repnic: Ob 19h organiziran ogled repnic (vinskih kleti), glej info spodaj
Ključne destinacije: Zidani most, Radeče, Sevnica, Krško, Brezovica
Nastanitev: v šotoru ali okoliških gostiščih in ostalih možnostih nastanitve v bližini (Vinoteka pri Pecu: (07) 452 01
03, Gostilna Kocjan 07-49-51-090, 041 331 766). Vsak poskrbi za rezervacijo sam.
Možne zanimivosti ob poti:
- kolesarska pot ob reki Savi
- Repnice (vinske kleti) na Bizeljskem
- Grad Rajhenburg (Brestanica)

-

Graščina Turn in dva brata
Termoelektrarna Brestanica

Po ogledu repnic je možno nadaljnje druženje v večernih urah.

Juričičeva 8; 2000 Maribor www.pd-mbmatica.si pdmbmatica@gmail.com; 051 338 523

DAN 2 – nedelja, 14.6.2014, 80 km
Start: Brezovica na Bizeljskem ob 8.30h
Cilj: Zidani most v popoldanskih urah
Vlak: Zidani most-Maribor (odhodi ob 16:04, 16:57, 17:02, 18:25, 19:00 in 20:05).
Kolesarska pot: celodnevna (5-7h s postanki za oglede, počitek, kosilo), ca. 450m (višinskih)
Ključne destinacije: Brežice, Kostanjevica na Krki, Raka, Blanca, Sevnica, Radeče, Zidani most
Možne zanimivosti ob poti:
- Kostanjevica na Krki staro mestno jedro
- Veliki Trn – arheološke najdbe
- Dalce- cerkev Sv. Andreja

-

Radeče – kolesarski most
Krakovski gozd
Kopanje v Krki (Kostanjevica)
Vas Dunaj

Napotki:
Kolesarili bomo v skupini in se ravnali po najšibkejšem členu. Držali se bomo stranskih in makadamskim cest kolikor
bo mogoče, da se izognemo prometu. Prenočili bomo pri dobrih ljudeh, na prostem ali v šotoru. Po želji si lahko
predčasno organizirate prenočišče v bližini Brezovice – glej kontakte pri prvem dnevu. Za morebitne spremembe se
odločamo sproti. Za aktualne informacije pokliči enega od vodnikov.

Obvezna oprema:
- spravno gorsko ali treking kolo s torbami,
- čelada, rokavice,
- set za krpanje, rezervna zračnica,
- sončna očala,
- osebna in zdravstvena izkaznica
Priporočena oprema:
- rezervno perilo, pelerino, kopalke, brisačo,
- komplet prve pomoči, zemljevid,
- kremo za sončenje,
- spalno vrečo,
- čelno svetilko,
- suho hrano, bidon za vodo, nož,
- šotor, mobilni telefon, fotoaparat
IZDATKI: vsak krije svoje stroške sam (hrana, pijača, prenočišče, kopanje…). Organiziran ogled Repnic je 5
€/osebo. V to je vključena degustacija vin in mesnih izdelkov in sira. Ostalo z doplačilom (1€ ali 3€) odvisno glede
na število udeležencev.
Ogled grada Rajhenburg je 3,5€ (nad 10 udeleženci).

Vodenje, prijava (OBVEZNA) in info:
Simon Eržen 041 50 44 33
Miro Breg 031 482 199
VOZIMO NA LASTNO ODGOVORNOST!

