
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na 
izletu,  ima plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer 
hodi na lastno odgovornost. 

PD Slivnica pri Celju vabi s kolesi v   

GGOORRIIŠŠKKAA  

BBRRDDAA  
SLOVENSKO TOSKANO 

 

  11. in 12. julija 2015 
 

ODHOD: ob 6:00 z AP Gorica pri Slivnici  
ZBOR KOLESARJEV: ob 9:00 pred hotelom Kozana; Kozana 94, 5212 Dobravo  

PREVOZ: osebna vozila (organizator bo povezal prijavljena in sodeloval pri 

popolnitvi vozil) 
 

POTEK:  
1. dan: kolesarjenje po Brdih (Dobrovo – Zali Breg – Šmartno – Gonjače – Brestje 

– Kojsko – Vipolže – Dobrovo) in vzpon do Planinske koče na Sabotinu (560 m). 
Od tu bomo peš nadaljevali na vrh Sabotina (609 m).  Med kolesarjenjem si 
bomo ogledali značilne vasi in znamenitosti ob poti. Prav tako bomo obiskali eno 
izmed mnogih vinskih kleti.   

2. dan: kolesarjenje po Brdih (Dobrovo – Neblo – Vrhovlje pri Kožbani – Zarščina – 
Korada – Krasno – Višnjevik – Drnovk – Dobrovo). Ta dan se bomo povzpeli na 
Korado (811 m), čaka nas dobrih 700 višinskih metrov vzpona. Goriška Brda 
bomo zapustili okoli 15. ure.  
 

Prenočili bomo v Hotelu Kozana.  
 

TEŽAVNOST VZPONOV/SPUSTOV: srednje zahtevna kolesarska tura do V3/S3   
DOLŽINA IN TRAJANJE TURE: do 40 km in 6 ur na dan  

OPREMA: brezhibno gorsko ali treking kolo, obvezno čelada, rezervna 
zračnica, orodje, rokavice, napitki, energijske ploščice, zaščitna krema za 
sonce, priporočeno veljavna planinska izkaznica 

STROŠEK IZLETA:  35 € (nočitev z zajtrkom, spanje v dvoposteljni sobi) 

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest, najpozneje do srede 8. 7. 2015. Ob prijavi 

navedite kontaktne podatke.  
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
 Matej Planko – 040 161 352 

 pslivnicapricelju@gmail.com  

Foto: Ivan Šalamon 

http://www.hotel-brda.si/sl
http://www.hotel-brda.si/sl/
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