TRIDNEVNI KOLESARSKI IZLET BIKE KEKEC
Doživite lepote Kranjske Gore in okolice z električnim kolesom

Cena z DDV 400 EUR
V ceno je vključeno:
•
•
•
•

3 dni najem električnega kolesa
3 dni kolesarski vodnik
3 x večerja
izbor fotografij izleta

Minimalno število prijavljenih = 4 osebe
Maksimalno število prijavljenih = 12 oseb

1. DAN: Tamar
10:00:
•
•
•

Dobimo se v Bike Kekec kolesarskem centru.
Ogledamo si potek kolesarskih poti za naslednje dni.
Razdelitev koles. Vsako kolo prilagodimo posamezniku.

12:00:
•
•
•

•

•

Odpravimo se proti Nordijskemu centru Planica. Na poti se ustavimo pri Zelencih,
kjer si vzamemo čas za ogled.
Prijetna kolesarska steza iz Kranjske Gore nas pripelje do Nordijskega centra Planica,
ki vsako leto gosti najboljše smučarske skakalce tega sveta.
S kolesom se povzpnemo do odskočišča največje smučarske skakalnice na svetu! Po
predhodnem dogovoru se lahko spustite po “ZIPLINE” z vrha skakalnice in se
počutite kot najboljši smučarski skakalci na svetu.
Spustimo se nazaj v dolino in pot v lahkotnem tempu nadaljujemo pod Poncami
proti koči v dolini Tamar (1110 n.m.). Odpre se spektakularen pogled na okoliške
gore med katerimi gospodari gora, ki je simbol slovenskega gorništva!
V koči imamo postanek in čas za oddih in kosilo (vsak plača sam). Sledi enostaven in
čudovit spust nazaj do Kranjske Gore.

18:00:
•

Večerja v Okrepčevalnici Lačni Kekec.

2. DAN: Vršič
10:00 :
•
•
•
•
•
•
•

Dobimo se v Bike Kekec kolesarskem centru.
Odpravimo se na pot mimo jezera Jasne do Krnice in nato naprej na Vršič.
Na poti proti vrhu se ustavimo in si ogledamo Rusko kapelico.
Na vrhu Vršiča imamo postanek za kavico in kosilo (vsak plača sam).
Obiščemo Kočo v Krnici, kjer je čas za okrepčilo (vsak plača sam).
Spust v dolino (čez reko), kjer se bomo v objemu prelepih gora tudi fotografirali.
Vrnemo se do Okrepčevalnice Lačni Kekec. Sledi počitek do večerje.

18:00:
•

Večerja v Okrepčevalnici Lačni Kekec.

3. DAN: Belopeška jezera
10:00:
•
•
•
•

•

•

Dobimo se v Bike Kekec kolesarskem centru.
Iz Kranjske Gore se odpravimo skozi Rateče proti Trbižu.
Prečkamo mejni prehod z Italijo in kmalu zavijemo levo pri cestni oznaki “Laghi di
Fusine”.
Pot nas pripelje do prvega (924 m.n.v.) in drugega jezera (925 m.n.v.), kjer se bomo
odpravili tudi na sprehod okoli jezera. Pogled na jezera in okoliške vrhove vas prav
zagotovo ne bo pustil ravnodušne, saj so naravnost dih jemajoči.
Odpravimo se naprej do “Rifugioi Zacchi” (1380 m.n.v.). Slednja se nahaja na Italijanski
strani Visoke Ponce in postreže z neverjetnim razgledom, ob katerem imamo kosilo
(vsak plača sam).
Počasi se vrnemo proti Okrepčevalnici Lačni Kekec.

18:00:
•

Večerja v Okrepčevalnici Lačni Kekec

4. DAN – brezplačno in opcijsko
9:00:
•
•

Dobimo se v Okrepčevalnici Lačni Kekec.
Pojemo zajtrk.

10:00
•

.

Slovo in pot domov.

