
 

 

 

GPS PODATKI + ZEMLJEVIDI (20 €) 

S KOLESOM V TRST 
Vremski Britof– Bazovica – Trst – dolina Glinščice – Kozina – Rodik – Vremski Britof (cca 62 km in 
780 višinskih metrov) 
Se ne bere lepo? Zakaj bi se mučili s prometnimi cestami, dragimi in vedno prepolnimi parkirišči? Ko 
pa se v očarljivi Trst lahko prav lepo pripelje s kolesom. Na poti v Trst si po želji lahko ogledate lepo in 
zelo zanimivo Divaško jamo, ki jo marsikdo po lepoti primerja celo s Škocjanskimi jamami. Proti Trstu 
vas bo pot vodila skozi pisano kraško pokrajino vse do italijanske Bazovice. Vsi ljubitelji kave 
boste tu prišli na svoj račun. Še kakšen brijoš ali dolce v kavarni, ki že desetletja razvaja tako 
domačine kot turiste, pa boste naslednjih nekaj kilometrov premagali še lažje. Trst je oddaljen 
samo nekaj kilometrov stran.  
Nazaj pa je kolesarska pot speljana po stari železniški progi Kozina – Trst. Kolesarili boste nad 
prekrasno dolino Glinščice (italijansko Rosandra). Progo so včasih domačini imenovali kar Proga 
vseh svetih, saj je med seboj povezovala kraje, kjer so železniške postaje poimenovali po 
svetnikih. 
 

LEPOTE KRASA 
Vremski Britof – Škocjanske jame – okoliške kraške vasice – Kozina – Vremski Britof (cca 42 
km in 470 višinskih metrov) 
Le malo držav se lahko pohvali z naravnim pojavom izjemne svetovne vrednosti. Ta dan 
prikolesarite do prelepih Škocjanskih jam, ki so že od leta 1986 zapisane v seznam svetovne 
dediščine (UNESCO). Po želji si jame ogledate, potem pa spet na kolo in obračate pedala po 
razgibani pokrajini. Kraške vasi so zares paša za oči. Polne zgodovinskih znamenitosti in 
posebnosti (kužna znamenja, štirne, korita in še bi lahko naštevali). Čas za kosilo si lahko 
privoščite v eni izmed številnih in pristnih lokalnih gostiln, kjer kuhinja nastaja na podlagi 
starih stoletnih receptov in bogate gostilniške tradicije. Pot nazaj proti apartmajem se 
nadaljuje skozi vabljiva kraška naselja, mimo pristnih domačij in starih kamnitih kraških hiš, 
čez bujna polja in po sivih stranskih cestah.  

 

 

 

 


