KOLESARJENJE ZA VSE PO LJUBLJANSKEM BARJU!
V SOBOTO, 27. 8. 2016 S KOLESOM ALI Z LADJICO IN KOLESOM DO PODPEČI
IN TEHNIŠKEGA MUZEJA V BISTRI – NAZAJ PA Z LADJICO ALI VLAKOM!

V soboto, 27. 8. 2016, organizirata Ljubljanska kolesarska mreža in HUD Karel Barjanski v okviru
»meseca turizma Zelene prestolnice Evrope« in študije »Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice«
v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Tehniškim muzejem Slovenije ter ob podpori
Turizma Ljubljana kolesarsko spoznavanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja.
Na kolesarsko spoznavanje Ljubljanskega barja se boste lahko podali iz stare Ljubljane (Breg) in
kolesarili do Tehniškega muzeja Slovenije v Bistra, nazaj pa vam bo iz Borovnice pomagal vlak
(varianta 1), lahko pa se boste do Podpeči izjemoma pripeljali z ladjico, odkolesariti do TMS in se
nazaj v Ljubljano vrnili z vlakom (varianta 2). Tisti z manj časa in/ali kondicije pa boste lahko z nami
kolesarili samo do Podpeči in se od tam nazaj v Ljubljano vrnili z ladjico (varianta 3).
Kaj bomo videli na poti: ostanke poplavnega gozda, kanal Cornovec, barjanske
osamelce, staro in sedanjo strugo Ljubljanice, Podpeški kamnolom, naravni spomenik
Gorški mah-ostanki visokega barja, nasade borovnic, cerkev v Paku, opuščeno traso
proge Južne železnice: Paški most, obnovljeno čuvajnico 666, spomeniško zaščiten
steber Borovniškega viadukta, nekdanji samostan Bistra – Tehniški muzej Slovenija z
zbirko več kot 100 koles, ki predstavljajo razvoj od njegovih začetkov do
danes…barjanske pašnike, travnike, mejice…Krimsko in Polhograjsko pogorje in če bo
ozračje jasno tudi Grintavce, Karavanke in Julijce!

Primerno za vse z osnovno kondicijo in kolesi, ki lahko vozijo tudi po slabših makadamskih cestah.
Vožnja skladno s cestno-prometnimi predpisi! Otroci do 14. leta morajo voziti v spremstvu vsaj
enega od staršev ali skrbnikov in morajo obvezno imeti kolesarsko čelado!

Prijave do 24. 8. 2016 preko e-prijavnice na:
http://www.123contactform.com/form-2070900/Registracija-Kolesarjenje-Po-Ljubljanskem-Barju

Maksimalno število udeležencev za posamezno varianto: 30

PLAČILO IZKLJUČNO Z GOTOVINO NA ŠTARTEM MESTU!
V primeru slabega vremena bodo izleti v soboto, 3. 9. 2016!
ČLANI LKM S PLAČILOM IZLETA V KATERIKOLI VARIANTI PORAVNAJO TUDI ČLANARINO ZA LETO 2016

Več informacij na: www.borovnica.si/novice , lkm@kolesarji.org ali 041 222 783 (Andrej)
Ljubljanska kolesarska mreža, Trubarjeva cesta 50, 1000 Ljubljana, lkm@kolesarji.org ,
FB: https://www.facebook.com/Ljubljanska-kolesarska-mre%C5%BEa-320360569740/?fref=ts

VARIANTA 1: S KOLESOM DO BOROVNICE – NAZAJ PA Z VLAKOM
Odhod ob 9:00 z Brega (pri fontani), postanek v Podpeči na prostoru za piknik
ob Ljubljanici med 10:30 in 11:00, prihod v Borovnico okoli 12:30: ogled
čuvajnice 666, stebra viadukta in malica. Nadaljevanje po barjanskih kolovozih
mimo nasadov borovnic proti Bistri okoli 13:30. Prihod v Bistro okoli 14:30 in
voden ogled TMS in zbirke koles. Povratek iz Borovnice z vlakom ob 16:46 –
prihod v Ljubljano ob 17:04. Dolžina kolesarjenja okoli 45 km. Več informacij na:
lkm@kolesarji.org ali preko telefona: 041 222 783 (Andrej).

CENA: odrasli 20 €, otroci do 12 leta: 14 €, družina (2 odrasla+otrok): 45 €
- vsak nadaljnji otrok (do 12 leta): 10 €
Cena vključuje: vodenje in spremstvo, prevoz osebe in kolesa iz Borovnice do
Ljubljane, sendvič ali enolončnico, 2 x ½ litra vode, vstopnino v TMS in
zavarovanje.

VARIANTA 2: Z LADJICO, KOLESOM IN VLAKOM
Odhod ob 9:30 z ladjico z Brega, postanek ob
10:00 pri gostišču Livada (vkrcanje tistih, ki
bodo parkirali pri gostišču Livada), prihod v Podpeč okoli 11:00. Nadaljevanje
vožnje s kolesi, večinoma po barjanskih kolovozih in po trasi opuščene
železniške proge. Prihod v Borovnico okoli 12:30: ogled čuvajnice 666, stebra
viadukta in malica. Nadaljevanje po barjanskih kolovozih mimo nasadov
borovnic proti Bistri okoli 13:30. Prihod v Bistro okoli 14:30 in voden ogled
zbirke koles. Povratek iz Borovnice z vlakom ob 16:46 – prihod v Ljubljano ob
17:04. Dolžina kolesarjenja okoli 30 km. Več
informacij na: lkm@kolesarji.org ali preko telefona 041 222 783 (Andrej).

CENA: odrasli 28 €, otroci do 15 let 18 €, družina (2 odrasla plus otrok): 65
€ - vsak nadaljnji otrok (do 15 leta): 15 €
Cena vključuje: vodenje in spremstvo, prevoz osebe in kolesa z ladjico do
Podpeči in iz Borovnice do Ljubljane z vlakom, sendvič ali enolončnico, 2 x ½ litra
vode, vstopnino v TMS in zavarovanje.

VARIANTA 3: S KOLESOM DO PODPEČI – NAZAJ PA Z LADJICO!
Odhod ob 9:30 z Brega (pri fontani), prihod v Podpeč okoli 11:00, odhod
ladjice iz Podpeči ob 12:00, prihod v Ljubljano okoli 13:30.
Kaj bomo videli: ostanke poplavnega gozda, kanal Cornovec, barjanske
osamelce, staro in sedanjo strugo Ljubljanice,
Podpeški kamnolom

CENA: odrasli 18 €, otroci do 12 leta: 12
€, družina (2 odrasla plus otrok): 40 € - vsak
nadaljnji otrok (do 15 leta): 8 €- Cena
vključuje: vodenje in spremstvo, prevoz osebe in kolesa z vlakom iz Borovnice
do Ljubljane, sendvič in ½ litra vode, zavarovanja. Več informacij na:
lkm@kolesarji.org ali preko telefona 041 222 783 (Andrej).
Prevoz z ladjico do oz. iz Podpeči je izjemoma mogoč kot pilotni dogodek v okviru študije »Izdelava strokovnih
podlag za plovnost Ljubljanice« in bo pomagal pri oceni vplivov ladijskega prevoza na okolje in naravo.

Ljubljanska kolesarska mreža, Trubarjeva cesta 50, 1000 Ljubljana, lkm@kolesarji.org ,
FB: https://www.facebook.com/Ljubljanska-kolesarska-mre%C5%BEa-320360569740/?fref=ts

