KAMP KOREN KOBARID
Drežniške Ravne 33, 5222 Kobarid
Mail: info@kamp.koren.si
Tel: 00386 41 371 229

GORSKO KOLESARJENJE V DOLINI SOČE –
VIKEND PAKET
(2 nočitvi)
Vabimo vas, da s Kampom Koren v polnosti doživite dolino smaragdne Soče na kolesih. Bivanje
v naših eko brunaricah ponuja udobno preživljanje prostega časa, da boste na kolesarskih
poteh spočiti in dobre volje.
1. dan: Kobariški Stol (težavnost - srednja, cca. 30 km)
Stol spada med bisere doline Soče, saj je po njegovem grebenu speljano najdaljše in najbolj
razgledno visokogorsko prečenje na tem območju. Iz središča Kobarida se usmerimo proti
Breginju. Do vasi Sedlo premagamo 300 višinskih metrov. Nad vasjo se desno navzgor odcepi
kolovozna pot, od tu nas loči 11 km vzpona do vrha Stola. Spust je po večini po pešpoteh, ki so
označene s smernimi tablami in nas pripeljejo v Trnovo. Na izhodišče v Kobarid se vrnemo po
glavni cesti Bovec-Kobarid, pri Otoni se odcepimo levo na pot, ki nas mimo Napoleonovega
mostu pripelje nazaj v Kobarid.
2. dan: Matajur (težavnost - zahtevna, cca 30 km)
Matajur je eden najlepših vrhov na desnem bregu Soče. Turo pričnemo v Livku. Sprva je cesta
asfaltirana, nato pa preide v široko makadamsko cesto ter stezo, ki nas vodi proti vrhu
Matajurja. Na vrhu Matajurja stoji kapelica, od tu pa boste deležni tudi čudovitih razgledov
naokoli. Pod samim vrhom Matajurja stoji tudi planinska koča, kjer se pred spustom lahko
okrepčate. Spusti nas nato izmenično vodijo skozi gozdne poti ter čez travnike po stezicah. Na
koncu sledi še manjši vzpon po razgibanem terenu. Pot je krožna in nas pripelje nazaj na
izhodišče.
Cena paketa: OD 175 EURO NA OSEBO odvisno od sezone in števila udeležencev
V ceni je vključeno: 2 vodeni turi, transfer, 2 nočitvi v brunarici z zajtrkom. Paket ne vključuje
izposoje koles.
Vse pakete je možno prilagajati posameznikovim željam in fizičnim sposobnostim.
Minimalno število udeležencev sta dve osebi.

