KOLESARSKI IZLET V BRKINE
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Odločno smo zakorakali v jesen, ko se narava odeva v živo pisane barve in kar kliče na
ogled njenih čudes. Na tokratnem izletu vročine ne bomo trpeli, večino poti bomo opravili
v neokrnjeni naravi. Uporabljali bomo dobre kolovoze in gozdne ceste, ki so za
kolesarjenje idealne, z asfaltom pa to pot ne bomo imeli posebnih težav. Časa bo dovolj
za umirjeno vožnjo in opazovanje narave in ostalih zanimivosti ob poti.
Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v soboto 13. oktobra ob 8.
uri. Z vozili se bomo odpeljali do Hrušice, kjer bo start našega kolesarskega potepanja.
Za ogrevanje se bomo zapeljali malo nazaj proti Obrovu, nato pa v loku levo navzdol do
tovarne Plama, ki leži v kraški dolini, ki je poznana kot izjemno mrazišče, saj so tam
izmerili izjemno nizke temperature. Sledila bo vožnja proti jugovzhodu skozi obsežne
gozdove po rahlo valoviti in lepi gozdni cesti, ki nas bo pripeljala na glavno cesto Kozina
- Reka v Račicah. Prečkali jo bomo in se pričeli nekoliko vzpenjati na razgledno sleme
nad vasico Sabonje, ki jo bomo dosegli po kratkem spustu. Prav sredi vasi se proti
severu odcepi kolovozna pot, ki nas bo v hitrem spustu pripeljala na južno obalo
akumulacije Mola, ki smo si jo pred leti temeljito ogledali. Tokrat se bomo zapeljali do
ceste Podgrad – Ilirska Bistrica, tik pred njo bomo prečkali manjši potok in se odpeljali
nekoliko naprej do odcepa poti proti drugi brkinski akumulaciji jezeru Klivnik. Povzpeli se
bomo na pregrado, nato pa po gozdni cesti, ki vijuga skoraj vodoravno nad vodo prispeli
na zahodni rob jezera, kjer se bo začel vzpon proti vasici Podbeže, kjer se nam bo spet
odprl pogled na širšo okolico. Nato pa po asfaltu hitro navzdol, pa desno na gozdno
cesto, ki nas bo po krajšem vzponu pripeljala spet nazaj do Hrušice, kjer pa bo
kolesarjenja za ta dan nepreklicno konec. Pred nami bo le še vožnja po jutranji poti nazaj
v Koper.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne
poškodbe ali nastalo škodo!!!
Dolžina poti je približno 26 km.
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico
Izlet je srednje zahteven, poteka po kolovozih in gozdnih cestah.
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819).
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