GEO-KOLESARJENJE MED KRIŽEM IN NABREŽINO
Krasni razgledi na podeželsko in obalno pokrajino obogateno z naravnimi vrednotami, geološkimi
znamenitostmi, ki so tudi mednarodnega pomena: vse to je Matični Kras. Dobra novica pa je, da ga je
mogoče z lahkoto spoznati skozi omrežje stez in poti, ki so primerne za kolesarjenje!
V petek popoldne bomo z nezahtevno turo, pod vodstvom izkušenih naravoslovnih in kolesarskih vodnikov,
spoznali krasna območja tržaškega Krasa, iz geološkega in zgodovinskega vidika: rimski kamnolom v
Nabrežini (kjer so, med drugim, pridobili kamniti material za gradnjo Ogleja), melišča, griže in škrapljišča,
veličastna prazgodovinska gradišča, jarke iz prve svetovne vojne, pastirske hiške in enkratna "mimohodna"
jama, obljubljajo, da nas bodo pustili brez sape, a ne (le) zaradi napora!
TEHNIČNI PODATKI:
URNIK: 09.30 -12.30
ZAHTEVNOST: turistična nezahtevna tura
DOLŽINA: 16 km
SKUPNI VZPON: 280m D+
ZBIRALIŠČE: Bar Blu v Križu (točka Maps: https://goo.gl/maps/1BkmTAY6bbTzXiiz5)
TRASA: Santa Croce / Križ - Sentiero della Salvia – Aurisina/Nabrežina - Cava Romana – Slivia/Slivne Castelliere di Slivia - San Pelagio/Šempolaj - Parco Lupinc con Grotta Lesa – Povratek v Santa Croce/ Križ
JEZIKI: Voden ogled bo zagotovljen v italijanskem jeziku, v slovenščini po dogovoru in v primeru večjega
števila zainteresiranih.
OPREMA: Tehnično brezhibno treking ali gorsko kolo s profiliranimi gumami in sprednjim vzmetenjem,
kolesarska čelada (obvezna!), rezervna zračnica, primerna oblačila, svetilke (za povratek in pogled v jamo iz
vhoda) zadostna količina pijače in hrane.
CENA: Brezplačno vodenje.
PRIJAVE IN INFORMACIJE: Kolesarsko turo bodo izvedli izkušeni naravoslovni in kolesarski vodniki
ESTPLORE. Število udeležencev je omejeno, zato so prijave obvezne, sprejemamo jih do zapolnitve mest,
preko maila: info@estplore.it. Za informacije: +39 340 7634805 (Sara /italijansko) - +39 348 794 2822
(Saimon /slovensko)

OBVEZNOSTI IN VARNOSTNI PODATKI S prijavo udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti ture ter
izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje. Udeleženec vozi na lastno
odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodje ture. V primeru slabega vremena bo tura
odpovedana, vsi prijavljeni bodo obveščeni. Med kolesarjenjem se držimo pravil za preprečevanje širjenja
COVID-19 glede razdalje in higiene kašlja; obvezno je nošenje mask kjer ni zagotovljena minimalna
predvidena razdalja. Za turo na italijanski strani ni obvezen Green Pass.
ORGANIZATORJI IN SPONSOR: GEOKARST – INTERREG ITALIA-SLOVENIJA - Servizio geologico della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
TEHNIČNI PARTNER: ESTPLORE Natura Divulgazione

