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Letošnja zima, vsaj do nedavnega, si tega imena skoraj ni zaslužila, ker pa ima 
gotovo na zalogi še kakšna presenečenja, bi jo kazalo iz preventivnih razlogov čim 
prej pregnati in to je naloga pustnih šem. Zato smo pripravili že tradicionalni 
kolesarski izlet na pustno nedeljo. Podili se bomo po Slovenski Obali, zamaskiranih 
udeležencev bomo še posebej veseli. Tura tehnično ne bo zahtevna, bo pa zanimiva 
z vidika družabnosti, ki je pomemben element v delovanju kolesarskega odseka. 
Skratka, obeta se pester dan, ki bo prehitro minil, domov pa se bomo vrnili polni 
vtisov in doživetij.  
 
Zbrali se bomo kot običajno na parkirišču pred stadionom Bonifika v nedeljo 23. 
februarja ob 9. uri. Po Ljubljanski in Pristaniški ulici se bomo zapeljali na 
Semedelsko cesto in po poti Zdravja proti Izoli. Zavili bomo v mesto in pogledali kako 
diha v pustnem ritmu. Nato pa skozi marino v San Simon, pa ob morju pod Belveder, 
vzpon na Ronek, spust do križa in lepo mirno naprej do Strunjana.  Mimo hotelov 
Salinera se bomo počasi povzpeli na drugi ovinek, pa po stezi vodoravno v Pacug in 
strmo navzdol v Fijeso in v rahlem vzponu do piranskega obzidja. Če nam bo vreme 
naklonjeno, bomo lahko uživali ob prostranih razgledih na vse strani. Nato pa mimo 
cerkve na Punto in po obrežju na trg 1. maja, kjer si bomo kot običajno privoščili 
postanek za malico.  
 
Nato bomo paradirali skozi mesto, pozdravili Tartinija na njegovem trgu in se 
odpravili naprej skozi Bernardin v Portorož. V Luciji bomo pozdravili pustno povorko, 
nato pa zavili na našo staro znanko “Pot zdravja in prijateljstva” po nekdanji progi, ki 
nas bo vodila vse do Kopra. Skozi predor pod Valeto, ki je s 550 m najdaljši na vsej 
trasi od Trsta do Poreča, bomo smuknili v Strunjan in naprej do Izole. Nato pa ob 
morju do Kopra, kjer bomo, upam da zadovoljni, zaključili ta razgibani, norčavi izlet 
na Ukmarjevem trgu v družbi veselih pustnih mask.    
 
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne 
poškodbe ali nastalo škodo!!! 
Čelada je tudi za maske obvezna! 
Dolžina poti je približno 40 km. 
Hrano in pijačo vzemite s seboj. 
Ne pozabite na očala, čelado in rezervno zračnico. 
Izlet ni zahteven, primeren za vse kategorije kolesarjev, poteka po asfaltu. 
Za celotno pot z vsemi postanki, bomo potrebovali 5 do 6 ur. 
Vodja izleta je Sandi Kurtin. 
 
 
V Kopru, 10.2.2020                                                              Kolesarski odsek OPD 
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