
          KOLESARSKI  IZLET S KRASA NA MORJE     30.6.2019 
 
 
Na izletu se bomo vozili po učni poti tematskega parka “Živi muzej Krasa”, ki predstavlja 
klasični kras in je ekološko pomembno območje z visoko pojavnostjo kraških pojavov. 
Peljali se bomo mimo Bazovice, večje vasi, ki je nastala na križišču cest, ki vodijo proti Trstu, 
Opčinam, Divači in Kozini. Nekoč je glavna prometnica med Trstom in Ljubljano ter naprej 
proti Dunaju vodila prav skozi Bazovico in Lokev na slovenski strani nekdanje državne meje, 
zato je tudi  razvitejša od okoliških naselij. Glavni del izleta je vožnja po dolini Glinščice s 
svojo neokrnjeno naravo, ki vodi naravnost v središče mesta Trst. Pot poteka po trasi 
opuščene železniške proge Trst-Hrpelje, ki je delovala med letoma 1887 in 1959, ko so bile 
leta 1966 tračnice dokončno odstranjene. 
 
Zbrali se bomo na glavni avtobusni postaji v Kopru v nedeljo 30.6.2019, ob 7:50. Z 
brezplačnim avtobusom (KoloBus) za kolesarje se bomo odpeljali do Sežane. 
Iz središča Sežane se bomo odpeljali proti učni poti tematskega parka “Živi muzej Krasa”, ki 
pelje vse do vasice Bazovice, tam nadaljujemo po gozdni in asfaltni poti vse do majhne 
vasice Drage, kjer se priključimo na opuščeno železniško progo Trst-Hrpelje. Sledi spust po 
slikoviti dolini Glinščice vse do središča Trsta - obale. Na glavnem pomolu si bomo za 5,20 € 
privoščili prevoz z barko do Milj. Iz Milj pot nadaljujemo proti Parenzani vse do Kopra, kjer se 
tudi naš izlet konča. 
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe 
ali nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 45 km. 
Izlet je lahek, poteka po makadamskih  in asfaltiranih cestah. 
Hrano in pijačo vzemite s seboj !!! 
Za celotno pot z vsemi postanki bomo potrebovali 5 do 6 ur. 
Vodja izleta je Sandi Kurtin. 
Za dodatne informacije pokličite GSM 031 600 852. 
 

V Kopru, 25.6.2019        Kolesarski odsek OPD 
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https://www.rrc-kp.si/sl/sl/18-uncategorised/645-kolobus-medcycletour.html
https://www.triestetrasporti.it/orari-e-percorsi/servizi-marittimi/trieste-muggia/

