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MOJ NAČIN 
KOLESARJENJA 
DO POPOLNEGA 
ODDIHA. 
#sloveniaoutdoor
#ifeelsLOVEnia
#myway

SPE C I A L IZIR A NE NA S TA NI T V E ZA KOL E S A R JE

www.slovenia.info
www.slovenia-outdoor.com
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KAM?

VSEPOVSOD!

DELIMO LEPE SPOMINE. GREEN&SAFE. 

Slovenija je med prvimi državami na svetu 
pridobila znak Safe Travels (varna potovanja) 
Svetovnega potovalnega in turističnega sveta 
(WTTC). Slovenski turistični ponudniki 
spoštujejo odgovorne potovalne standarde 
GREEN&SAFE, ki vključujejo vse higienske 
ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Spoštujte jih tudi vi! Upoštevajte priporočila na 
izbrani destinaciji in ostanite varni in zdravi. 

Pokažimo na novo odkrite lepote 
Slovenije. Nagrajujmo dobre izkušnje 
s priporočili na družbenih omrežjih in 
med prijatelji! Skupaj ohranjajmo in 
širimo prepoznavnost zelene, aktivne 
in zdrave Slovenije po vsem svetu. 

ZDAJ JE ČAS. DA prEkolESArimo oSrČJE 
EvropE. moJA SlovEniJA!

Pojdimo tja, kjer še nismo bili. Ustavimo se tam, kjer smo se doslej le vozili mimo. Doživimo, česar še 
nismo. Privoščimo si oddih v Sloveniji. Izberimo izhodišče, ki ga še ne poznamo, in povežimo nova 
doživetja v nepozabne počitnice!

Srečo imamo. Živimo v eni od najbolj zelenih in 
varnih držav na svetu! Slovenija je prva država, ki se 
ponaša z nazivom zelena destinacija sveta – Green 
Destination in edina država v Evropi, ki povezuje 
Alpe in Mediteran, Kras in Panonsko nižino. Tu lahko 
odkrijemo vse, kar smo vajeni iskati po svetu. 

Na kolesarskih poteh raziščimo še neznane posebnosti 
med najvišjimi gorami in najbolj divjimi vodami 
Alpske Slovenije. Od Jadranskega morja prek 
Slovenske Istre do dežele kraških čudes spoznavajmo 
Mediteransko in Kraško Slovenijo. Na potepih 
po Termalno Panonski Sloveniji poleg naravnih 
zdravilišč obiščimo gradove in vinorodne gorice ter 
izkusimo srčno kulinariko. V Osrednji Sloveniji poleg 

lepot Ljubljane odkrivajmo svetovno pomembno 
dediščino UNESCO, ki varuje prazgodovino 
koliščarjev, idrijske rudarske in čipkarske posebnosti 
ter svetovno pomembne pragozdove.  

V Sloveniji imamo možnosti za kolesarjenje vseh 
365 dni v letu. Tu pridemo na svoj račun turni in 
gravitacijski gorski kolesarji, ljubitelji kolesarskih 
parkov, cestnega kolesarjenja in družinskih 
kolesarskih potepov. Med številnimi možnostmi so 
posebej privlačne cestne in gorske daljinske poti, 
ki jih osvajamo po etapah. Kolesarske počitnice so 
še lepše, kadar za bivanje izberemo specializirano 
kolesarsko nastanitev. Imamo jih že več kot 
petdeset!  
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PRI AKTIVNOSTIH NA PROSTEM SPOšTujMO NARAVO. 

IzbIrajmo okolju prIjazne prevoze. 

uživajmo v čisti pitni vodi.

ZNAČILNE JEDI IN PIJAČE. DOŽIVIMO VEČ IN DRUGAČE. 

Na potepih po SloveNiji

OKUŠAJMO LOKALNO 

V Sloveniji, ki je ena najbolj biotsko raznovrstnih držav na svetu, se pri 
aktivnem preživljanju prostega časa hitro znajdemo v življenjskih prostorih 

redkih živalskih in rastlinskih vrst. Skoraj 40 % ozemlja Slovenije so 
varovana območja narave. Petina slovenske obale je zavarovano območje. 
Spoštujmo naravo! Gibajmo se po označenih poteh. Iz narave ničesar ne 

odnašamo, v njej ne puščamo nepotrebnih sledi.

Ko načrtujemo raziskovanje Slovenije 
z lastnim ali izposojenim kolesom, 

načrtujmo tudi okolju prijazne premike 
med mesti in destinacijami. Preverimo 

možnosti javnega prevoza.

Slovenija je razkošna dežela raznoterih voda in še posebej čiste pitne 
vode. Slovenija je med prvimi državami sveta, ki ima pravico do čiste 
pitne vode zapisano tudi v ustavi. Ko se odpravimo na aktivnosti na 
prostem, si vodo natočimo v okolju prijazne stekleničke za večkratno 
uporabo. 

Ko se potepamo po Sloveniji, zlahka poskrbimo za 
odlično in zdravo prehrano, ki nam daje energijo za 
nove kolesarske podvige. Slovenija je Evropska 
gastronomska regija 2021. Privoščimo si kosilo 
v slovenskih gostilnah, na turističnih kmetijah, v 
planinskih kočah ali vrhunskih restavracijah, kjer 
nagrajeni kuharski mojstri z Michelinovimi zvezdicami 
in Gault & Millau kapami ustvarjajo kulinarična 
doživetja!

Najbolj lokalna, pristna, 
izkustvena, butična 
in hkrati trajnostno 

naravnana turistična 
doživetja Slovenije 

nosijo znak edinstvenih 
doživetij – Slovenia 

Unique Experience. 
Številna med njimi vključujejo aktivnosti v 

naravi. Dopolnite svoja kolesarska doživetja z 
novimi izkušnjami! 

Slovenija je daleč naokoli znana kot dežela trajnostnega turizma. Gostje se povsod lahko zanesejo 
na zelene izbire, certificirane v okviru inovativne in mednarodno ugledne Zelene sheme slovenskega 
turizma. Destinacije, označene z znakom Slovenia Green, ponujajo obilo priložnosti za aktivnosti na 
prostem. Nastanitve, potovalne agencije, parki, znamenitosti in kmalu tudi gastronomske točke z 
zelenim znakom so prava izbira za vse, ki jim ni vseeno za okolje in prihodnost.

rAZiSkUJmo ZElEno DEŽElo nA 
TrAJnoSTni nAČin.

•	 2,094	milijona prebivalcev
•	 20.273	km2 površine
•	 10.000	km2	gozdov = 3. najbolj 

gozdnata država v Evropi
•	 46,6	km dolžina morske obale

•	 2864	m najvišji vrh, Triglav
•	 Evropska	unija, članica od 2004
•	 Schengensko	območje,  

članica od 2007
•	 srednjeevropski	čas	GMT + 1

•	 evro	€ denarna enota
•	 slovenščina uradni jezik (na 

narodnostno mešanih ozemljih 
tudi madžarščina in italijanščina)
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DAlJinSkE kolESArSkE poTi v SlovEniJi

SlovEnSkA 
TUrnokolESArSkA poT 
Pot na zemljevidu
Dolžina 1800 km
Število etap 41
Informacije www.stkp.pzs.si

www.slovenia-outdoor.com

TrAnS kArAvAnkE
Pot na zemljevidu
Dolžina 132 km
Število etap 5
Informacije www.mtbpark.com

www.karavanke.eu

  
DrAvSkA kolESArSkA poT
Pot na zemljevidu
Dolžina 710 km; 

po Sloveniji 145 km
Število etap 4 v Sloveniji
Informacije www.dravabike.si 

poHorSkA kolESArSkA 
TrAnSvErZAlA
Pot na zemljevidu
Dolžina 75 km
Informacije www.visitmaribor.si 

www.slovenia-outdoor.com

mArATon AlpE
Dolžina 130 km
Število etap 1
Informacije www.kamnik-savinja-alps.com

viA BElA krAJinA
Pot na zemljevidu
Dolžina 115 km
Število etap 2
Informacije www.slovenia-outdoor.com

pArEnZAnA – EUrovElo 8
Pot na zemljevidu
Dolžina 123 km
Informacije www.parenzana.net

www.slovenia-outdoor.com

D2 – EUrovElo SAvA
Pot na zemljevidu
Informacije www.slovenia-outdoor.com

EUrovElo 9, 13
Pot na zemljevidu    
Informacije www.eurovelo.com/slovenia

www.slovenia-outdoor.com

JUliJSki kroG
Pot na zemljevidu
Dolžina 280 km
Število etap 8
Informacije Je del Slovenske 

turnokolesarske poti.
www.julian-alps.com
www.slovenia-outdoor.com

Trase poti so označene na zemljevidu na strani 6.
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Kolesarjem prijazni ponudniki nastanitvenih 
in gostinskih objektov (hoteli, hostli, penzioni, 
apartmaji in drugi) lahko pridobijo oznako s 
kolesi. 
Osnovna ponudba je označena z enim kolesom 
in se stopnjuje vse do petih koles – ta oznaka 
je rezervirana za turistične ponudnike, 
ki živijo s kolesarji in je ta zanje osnovna 
dejavnost. 

ENO KOLO
Hotel zagotavlja informacije o kolesarski ponudbi v 
okolici in kolesarsko infotočko. 

DVE KOLESI
Poleg osnovnih informacij o kolesarski ponudbi 
ima hotel kolesarsko karto okolice, označene kole-
sarske poti v okolici, zagotovljenega kolesarskega 
vodnika in možnost najema kolesa v kraju. 

SpECiAliZirAnE nASTAniTvE ZA kolESArJE

TRI KOLESA
Hotel zagotavlja strokovne kolesarske nasvete pri 
načrtovanju tur, ima na voljo več kolesarskih vod-
nikov, zagotavlja GPS-podatke o turah in vodene 
kolesarske ture, ima izdelan najmanj 4-dnevni 
program kolesarskih tur v okolici. 

ŠTIRI KOLESA
Hotel ima izdelan 6-dnevni program kolesarskih 
tur in več kolesarskih vodnikov. Zagotavlja proda-
jo rezervnih zračnic različnih dimenzij, brezplačni 
prevoz do servisa in nadomestno kolo. 

PET KOLES
Turistični objekti s petimi kolesi morajo ustreči 
skoraj vsem potrebam kolesarskih turistov, za te 
pa poleg drugih skrbi zaposlen kolesarski vodnik. 

KOLESARSKI KAMP
Kolesarjem prijazen kamp zagotavlja vrsto infor-
macij o kolesarskih izletih v bližnjo in širšo okoli-
co, pripravljen ima 4-dnevni program kolesarskih 
tur in enega usposobljenega vodnika.

Reka Soča
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27  Robidišče, TRAIL CENTER & RAZPRŠENI
  HOTEL ROBIDIŠČE
28  Srpenica, HOTEL BOKA & BISTRO & OUTDOOR

29  Bohinjska Bistrica, BOHINJ ECO HOTEL
30  Cerkno, HOTEL CERKNO
31  Divača, HOTEL MALOVEC
32  Gradac, POČITNIŠKA HIŠA KOVAČNICA SREČE
33  Otočec, HOTEL ŠPORT 
34  Solkan, HOTEL SABOTIN

kolESArSki kAmpi

35  Ajdovščina, AVTOKAMP AJDOVŠČINA

36  Bled, CAMPING BLED

37   Bohinjska Bistrica, CAMP DANICA

38   Dornberg, SAKSIDA WINE & CAMPING 
   RESORT

39  Gradac, HOLIDAY RESORT & CAMPING  
  BELA KRAJINA

40   Kobarid, EKO APARTMAJSKO NASELJE  
  KAMP KOREN KOBARID

41   Kočevje, CAMP JEZERO

42   Luče, KAMP ŠMICA

43  Rečica ob Savinji, KAMP MENINA

44  Šempas, KAMP LIJAK

AGEnCiJE, SpECiAliZirAnE ZA kolESArJE
45

  Jamnica, MOUNTAIN BIKE NOMAD
46

  Kobarid, POSITIVE SPORT
47

  Kobarid, SOČA VALLEY FREERIDE
48

  Ljubljana, BIKEGALAXY
49

  Ljubljana, MONOLIT
50

  Ljubljana, VISIT GOODPLACE
51

  Maribor, MTBGO.SI
52

  Sevnica, TURIZEM TONI
53

  Solkan, SOČA FUN PARK
54

  Tolmin, B-TOURS
55

  Zg. Jezersko, FEEL GREEN

SpECiAliZirAnE nASTAniTvE 
ZA kolESArJE, kolESArSki 
kAmpi in AGEnCiJE

SpECiAliZirAnE nASTAniTvE ZA kolESArJE

1  Jamnica, BIKE BASE – EKOHOTEL KOROŠ
2  Rogla, HOTEL ROGLA

3  Bohinjsko jezero, HOSTEL POD VOGLOM
4  Bled, HOTEL RIBNO
5  Kope, LUKOV DOM NA KOPAH
6  Ribnica na Pohorju, BLACK PEAK
7  Tolmin, PENZION KOBALA

8  Ajdovščina, MLADINSKI HOTEL AJDOVŠČINA
9  Banovci, TERME BANOVCI

10  Bohinjsko jezero, HIŠA HIKE & BIKE
11  Brda, EKOHOTEL SAN MARTIN
12  Dobrna, HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV
13  Gozd Martuljek, ALPSKI RESORT ŠPIK
14  Kranjska Gora, HOTEL KOMPAS
15  Krvavec, HOTEL KRVAVEC
16  Kočevje, HOSTEL BEARLOG
17  Metlika, HOTEL BELA KRAJINA
18  Postojna, HOTEL CENTER
19  Rakitna, HOTEL RAKITNA
20  Snovik, TERME SNOVIK
21  Solčava, TURIZEM NA KMETIJI LENAR
22  Tolmin, HOTEL DVOREC
23   Zreče, HOTEL VITAL

24  Drežnica, GOSTIŠČE JELKIN HRAM
25  Moravske Toplice, TURISTIČNO NASELJE 

  PANONSKA VAS
26  Prem, TURIZEM JENEZINOVI
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 3  HOSTEL POD VOGLOM**   

Pac d.o.o.
Ribčev Laz 60, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61, m +386 (0)40 864 202
e info@pac.si
www.pac.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 z	e-kolesom	po	bohinjskem	podeželju;
•	 s	kolesom	po	bohinjskih	planinah;
•	 z	e-kolesom	v	Goriška	brda	(vlak	+	kolesarjenje);
•	 s	kolesom	v	dolino	Voje;
•	 s	kolesom	po	bohinjskih	vaseh;
•	 pokljuški	smuk	s	kolesi.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: od 16 EUR

   JULIJSKE ALPE  BoHinJ

bohinjsko jezero

Turizem bohinj
Stara Fužina 38, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 574 75 90
e info@bohinj.si
www.bohinj.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    bike park

Kolesarjenje po Bohinju, ki leži v osrčju Julijskih 
Alp, spremljajo čudoviti pogledi na Triglavsko 
pogorje in Bohinjsko-Tolminske gore. Triglav, ki 
kraljuje nad Bohinjem, se prikazuje na najbolj 

neobičajnih razglediščih v Spodnji in Zgornji 
Bohinjski dolini ter na višje ležečih kolesarskih 
poteh. Poleti je za kolesarjenje zelo prijetna 
tudi Pokljuka, ki v zavetju smrekovih gozdov 
ponuja malce več osvežitve kot spodnje doline, 
na kolesarskem potepu pa nikar ne pozabite na 
osvežitev v Bohinjskem jezeru. Odpravite se na 
odkrivanje Bohinja in njegove bogate kulturne 
dediščine tudi v spomladanskem in jesenskem 
času, ko so kolesarske poti manj obremenjene 
in lahko idilično gorsko pokrajino bolje doži-
vite, male in velike skrivnosti Bohinja pa bolje 
raziščete.
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 10  HIŠA HIKE&BIKE   

Turistična agencija HIKE&bIKE 
Stara Fužina 117, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)31 374 660
e grega@hikeandbike.si
www.hikeandbike.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 kolesarske	ture	in	steze,	ceste	in	makadam;
•	 lastnik	je	licenciran	kolesarski	vodnik;
•	 specializirani	paketi	za	kolesarje;
•	 dnevni	vodeni	kolesarski	izleti;
•	 izposoja	koles	(polnovzmetena	kolesa	Speciali-

zed in električna gorska kolesa);
•	 ponudba	»vse	na	enem	mestu«	–	nastanitev,	

vodnik, sledi GPS, izposoja, servis in transferji.

Cena najema hiše na noč (1–6 oseb): 
150–200 EUR

 37  CAMP DANICA***  

easy/family    road bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 kolesarjem	prijazen	kamp,	odprt	vse	leto;
•	 kamp	z	znakoma	ECOCAMPING	in	GREEN	

ACCOMODATION;
•	 uporaba	kolesarskega	orodja	in	kolesarnice	ter	

pranje in sušenje oblačil;
•	 kolesarska	pot	neposredno	ob	kampu;
•	 vodeni	izleti	z	licenciranim	kolesarskim	vodnikom.

Cena nočitve na osebo: 9,50–30,00 EUR (kamp)
Cena najema koče na noč (2 osebi): 80–100 EUR;  
10-odstotni popust za kolesarje

 29  BOHINJ ECO HOTEL**** SUPERIOR   

bohinj ECO Hotel 
Triglavska cesta 17, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)8 200 40 00
e info@bohinj-eco-hotel.si
www.bohinj-eco-hotel.si

easy/family    MTb    

Kolesarska ponudba:
•	 hotel	s	podzemnim	hodnikom	s	povezavo	do	

vodnega parka Aquapark&Wellness Bohinj z 
bazeni, savnami, wellnessom in solno sobo;

•	 prostor	za	varno	hrambo	koles;
•	 polnilnica	za	e-kolesa;
•	 možnost	najema	koles;
•	 bowling	s	5	stezami.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: od 64 EUR

Camp Danica bohinj
Triglavska cesta 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si
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 4  HOTEL RIBNO***   

Hotel Ribno
Izletniška 44, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 31 00
e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 ture: Pokljuka–Triglavski narodni park, Jelovica;
•	 izleti: Valvasor, Veliki Javornik;
•	 za družine: okoli Blejskega jezera, Talež;
•	 3 šolani vodniki (Matija Blažič – lastnik; Aleš 

Ulčar; Tadej Valjavec – nekdanji profesionalni 
kolesar (Tour de France, Giro d'Italia));

•	 individualna	obravnava	vsakega	kolesarja	in	
njegovih potreb, razgovori v kolesarskem kotu.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: 45–70 EUR

 36  CAMPING BLED*****    

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 sodobno	opremljen	kamp	leži	na	zahodni	obali	

Blejskega jezera in ponuja tudi glamping nasta-
nitve; odprt je tudi pozimi;

•	 dejavnosti:	kolesarjenje,	pohodništvo,	ture	s	
segwayi po Bledu in okolici, rafting, soteskanje, 
jahanje, poleti z baloni itd.;

•	 na	voljo	je	izposoja	treking	in	gorskih	koles	(tudi	
električnih), opremljenih z GPS-napravami.

Camping bled
Kidričeva 10 c, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 575 20 00
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com
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 49  MONOLIT   

Monolit d.o.o.
Letališka 33d, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 546 67 60
e info@monolit.si
www.monolit2go.si

Kolesarska ponudba:
•	 planinski,	kolesarski	in	izletniški	vodnik	

Monolit2go za načrtovanje prostočasnih 
dejavnosti v Sloveniji.
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 14  HOTEL KOMPAS****, KRANJSKA GORA   

Hotel Kompas
Borovška cesta 100, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 589 21 00
e info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si

easy/family    road bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 neposredna	bližina	kolesarske	steze	(povezava	z	

Italijo in Avstrijo), možnost izletov v spremstvu 
animatorja. Več kot 200 kilometrov označenih 
kolesarskih poti po gozdnih cestah v gozdovih 
Karavank;

•	 športna	masaža,	wellness,	animacija	za	vso	
družino, prost vstop v vodni park Aqua Larix in 
sprostitveni center Kompas.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: 48–75 EUR
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 13  ALPSKI RESORT ŠPIK***/****   

Alpski resort Špik
Hotel Špik*** & Hotel Špik****
Jezerci 21, SI-4282 Gozd Martuljek
t +386 (0)4 587 71 00 
e hotel.spik@hit.si 
www.hotelspik.com

easy/family    road bike    

Kolesarska ponudba:
•	 kolesarnica	z	osnovno	opremo	za	popravilo	koles;
•	 možnost	najema	koles;
•	 kolesarske	poti	ob	hotelu	vabijo	k	ogledom	
naravnih	lepot:	slap	Peričnik,	dolina	Vrat,	kole-
sarjenje ob reki Radovni, dolina Tamar in kole-
sarjenje do sosednje Italije v Trbiž. Pustolovcem 
priporočamo vzpon na gorski prelaz Vršič.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi na osebo/pol-
penzion: 42–58 EUR (3*), 54–75 EUR (4*)

Kranjska Gora
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   JULIJSKE ALPE  DolinA SoČE

Javoršček

Turistično informacijski center bovec
Trg golobarskih žrtev 22, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 302 96 47
e info.bovec@dolina-soce.si 

Turistično informacijski center Kobarid
Trg svobode 16, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 380 04 90
e info.kobarid@dolina-soce.si 

Turistično informacijski center Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info.tolmin@dolina-soce.si 

Turistično informacijski center Kanal
Pionirska 2, SI-5213 Kanal
t +386 (0)5 398 12 13
e tic.kanal@siol.net

www.dolina-soce.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Pobegnite na razgiban odklop v slikoviti svet 
Julijskih Alp, Triglavskega narodnega parka in 
smaragdne Soče!

Tu vas bodo navdušila izjemna dinamična dožive-
tja, ki dolino Soče uvrščajo med najbolj priljublje-
ne destinacije za doživetja na prostem v Evropi.

Kolesarjenje združite z odkrivanjem in spozna-
vanjem bogate kulturne in naravne dediščine 
teh krajev, pravi izlet v pestro zgodovino doline 
in okolice pa predstavljajo ostaline iz prve 
svetovne vojne.

Vabimo vas, da obiščete izvir reke Soče, slapova 
Kozjak in boka, Tolminska korita in Velika ko-
rita Soče, Kobariški muzej in cerkev Svetega 
Duha na Javorci.
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Hotel boka & bistro & Outdoor
Žaga 156a, SI-5224 Srpenica, Bovec
t +386 (0)5 384 55 52
e info@hotel-boka.si 
www.hotel-boka.si
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      EKO APARTMAJSKO NASELJE 
      KAMP KOREN KOBARID****  

Eko apartmajsko naselje Kamp Koren Kobarid
Ladra 1B, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11, m +386 (0)41 371 229
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 izposoja	gorskih	in/ali	električnih	koles;
•	 vodene	ture,	transfer;
•	 sproščanje	v	savni,	telovadnici	ali	solni	sobi;
•	 prodajalna	in	polpenzion;
•	 namestitev	v	eko	brunaricah/glamping/kampi-

ranje.

Cena nočitve na osebo/polpenzion: 
28–32 EUR (kamp), 49–118 EUR (brunarica)

easy/family    MTb    road bike    

Kolesarska ponudba:
•	 hotel	se	nahaja	v	neposredni	bližini	reke	Soče	in	

slapa Boka, 4 kilometre od Bovca;
•	 bogat	zajtrk,	lokalno,	možnost	večerje;
•	 v	okolici	potekajo	številne	pohodniške	in	kolesar-

ske poti (Juliana Trail, Alpe Adria Trail, Soča Trail);
•	 v	Boki	Outdoor	se	lahko	dogovorite	za	lažje	vo-

dene kolesarske (tudi e-bike) in pohodne ture, za 
najem kolesa ali športne aktivnosti na vodi.

Cena nočitve na osebo v dvoposteljni 
sobi/z zajtrkom: od 50 EUR

40

 24  GOSTIŠČE JELKIN HRAM***   

Gostišče Jelkin Hram
Drežnica 30, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10, m +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net
www.jelkin-hram.com

MTb    

Kolesarska ponudba:
•	 Drežnica	je	odlično	izhodišče	za	pohodnike	in	

gorske kolesarje. Alpe Adria Trail, Trans Slove-
nija za gorske kolesarje in številne druge poti se 
nahajajo v neposredni bližini gostišča;

•	 ponujamo:	sobe,	prenočišče	z	zajtrkom,	pol-
penzion, garažo, transferje za kolesarje, pranje 
perila, izposojo zemljevidov in možnost najema 
koles ali vodnika. Raziščite dolino Soče!

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: od 40 EUR

 28  HoTEl BokA & BiSTro & oUTDoor***   
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 47  SOČA VALLEY FREERIDE   

Soča Valley Freeride
Magozd 6, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)41 759 307
e soca.valley.freeride@gmail.com
www.soca-valley-freeride.com
www.pri-jakobu.si

MTb    

Kolesarska ponudba:
•	 celodnevni	transfer	za	gorske	kolesarje;
•	 vodeni	gorskokolesarski	izleti	–	tipa	enduro;
•	 najboljše	enoslednice	doline	Soče;
•	 izposoja	koles;
•	 soteskanje,	rafting	in	pohodništvo;
•	 možnost	namestitve	–	Apartmaji	pri	Jakobu.

Trail center & Razpršeni hotel Robidišče
SI-5223 Breginj (Robidišče)
•	 Namestitve:  

t +386 (0)31 345 958, e robidisce@gmail.com 
www.skvor-holidayhouse.com

•	 Trail center & namestitve:  
e info@arbischa.si, www.arbischa.si

MTb    bike park    e-bike

Kolesarska ponudba:
•	 regionalni	center	kolesarskih	poti	Robidišče	Trails	

za vas gradi gorskokolesarske enoslednice različnih 
težavnosti;

•	 prevozi,	vodenje,	inštrukcije,	gorskokolesarske	poči-
tnice, delavnice, pranje koles, orodje, polnjenje e-koles;

•	 številne	enoslednice	in	izhodišče	za	epske	celodnev-
ne ture (z več kot 1000 višinskih metrov spusta);

•	 e-kolesom	prijazne	poti	in	čudovite	stranpoti	za	
ljubitelje cestnih koles in koles za makadam (gravel);

•	 vroča	savna,	hladno	pivo	in	prijatelji.

Cena nočitve na osebo/polpenzion: 50–100 EUR

 46  POSITIVE SPORT   

Positive Sport
Trg svobode 15, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)40 654 475
e info@positive-sport.com
www.positive-sport.com

MTb    e-bike   

Kolesarska ponudba:
•	 vodeni	izleti;
•	 izposoja	koles;
•	 trgovina	in	servis	koles.

 27  TrAil CEnTEr & rAZprŠEni HoTEl roBiDiŠČE***   
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 22  HOTEL DVOREC***   

Hotel Dvorec 
Mestni trg 3, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 382 11 00
e info@hoteldvorec.com 
www.hoteldvorec.com

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 v	središču	Tolmina	vas	vabimo	k	udobnemu	

počitku in druženju v prijetnem vzdušju hotela 
Dvorec. Kolo shranite v zaklenjeni garaži za ko-
lesa, opremljeni s cevjo za vodo in vtičnicami za 
e-kolesa. Zjutraj vam postrežemo z raznovrstnim 
samopostrežnim zajtrkom in že ste pripravljeni 
za nove dogodivščine v dolini reke Soče.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: od 38,25 EUR (basic), 
43,50 EUR (standard), 49,75 EUR (superior)
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 54  B-TOURS   

b-TOURS Turizem in prevozi d.o.o. 
Poljubinj 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)51 226 823 
e info@btours.si
www.btours.si

Kolesarska ponudba:
•	 prevozi	z	letališč	do	namembnega	kraja	po	

Sloveniji; 
•	 prevozi	iz	železniške	postaje	v	Mostu	na	Soči	do	

namembnega kraja v Posočju; 
•	 prevozi	v	Posočju	in	Goriških	brdih;	
•	 prevozi	Javorca;	
•	 prevoz	prtljage	od	nastanitve	do	nastanitve;
•	 prevozi	po	Sloveniji;
•	 prevozi	z	minibusom	(20-sedežni);	
•	 prevozi	s	kombijem	(8-sedežni).

 7  PENZION KOBALA***   

Penzion Kobala
Poljubinj 6a, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 381 01 55
e penzion.kobala@siol.net
www.penzion-kobala.si

MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 penzion	KOBALA	v	Poljubinju	in	Eco	hiša	Astra	

Montana sta izjemni izhodišči za gorsko kole-
sarjenje, pohodništvo in paleto drugih športov, 
ki jih ponuja dolina Soče. 

 Prijazno vabljeni v objem narave, potrudili se 
bomo ustvariti vaše nepozabne počitniške dni.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: od 44 EUR
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 53  SOČA FUN PARK

ProAktiv Sport d.o.o.
Pot na Breg 11, SI-5250 Solkan
t +386 (0)40 377 477
e info@socafunpark.si
www.socafunpark.si

easy/family

Ponudba:
•	 tik	ob	kolesarski	progi	Solkan–Plave	so	v	

prijetni senci med krošnjami dreves nad gladino 
smaragdne Soče postavljene 4 proge različnih 
težavnostnih stopenj s 47 različnimi elementi. 
Prvi del parka je urejen za otroke med petim 
in desetim letom starosti, v osrednjem delu pa 
se, na višinah od 3 do 11 metrov, preizkušajo 
mladostniki in odrasli;

•	 spust	poguma	po	300-metrski	jeklenici,	napeti	
približno 40 metrov nad reko Sočo.

 50  VISIT GOODPLACE   

Visit Goodplace
Rimska cesta 2b, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)31 370 107
e info@visit-goodplace.com
www.visit-goodplace.com
www.trans-slovenia.eu

easy/family    MTb    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 Trans	Slovenija;
•	 popotniško	kolesarjenje	po	Sloveniji;
•	 Trans	Hrvaška;
•	 najboljše	enoslednice	v	Sloveniji;
•	 vodene	in	samovodene	ture.
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združenje slovenskih žičničarjev – GIz
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 81 30
e info@slo-skiing.net
www.slovenia-outdoor.com

MTb    road bike    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 slovenski	smučarski	gorski	centri	se	s	svojo	

infrastrukturo zelo aktivno vključujejo med 
ponudnike različnih zvrsti kolesarjenja. Največ 
zanimanja je za ponudbo voženj potnikov in 
koles z žičniškimi napravami. Ta adrenalinskim 
navdušencem omogoča lahko in hitro prema-
govanje večjih višinskih razlik. Njihova strast 
pa so tako ali tako divji spusti, kolesarski parki 
in kolesarjenje v neokrnjeni naravi na večji 
nadmorski višini.

 ZDrUŽEnJE SlovEnSkiH ŽiČniČArJEv – GiZ
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 11  EKOHOTEL SAN MARTIN***

ekoHotel San Martin
Šmartno 11, SI-5211 Kojsko
t +386 (0)5 330 56 60, m +386 (0)51 335 660
e info@sanmartin.si
www.sanmartin.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 več	kot	le	hotel	…	vaš	drugi	dom	v	osrčju	Gori-

ških brd, kjer se šport združi z enogastronomijo;
•	 s	celostno	ponudbo	poskrbimo	za	vas,	vaša	

kolesa in kolesarsko opremo;
•	 v	Brdih	se	kolesarska	sezona	nikoli	ne	konča;
•	 raznolik	teren	je	primeren	za	začetnike,	družine	

ali izkušene kolesarje, željne adrenalina;
•	 možnost	najema	električnih	gorskih	koles.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion:	50/70–60/80	EUR

   BrDA

Šmartno

TIC brda
Šmartno 13, SI-5211 Kojsko
t +386 (0)5 395 95 95
e tic@brda.si
www.brda.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Nad smaragdno reko Sočo posejani briški griči kar 
kličejo h kolesarskemu izletu, in to vse dni v letu. 
Vijugaste ceste vas bodo vodile skozi številne vasice, 
ob poti pa vas bodo spremljali različne domače 
dobrote in lokalni pridelki najvišje kakovosti.

Kolesarska ponudba:
•	 gričevnata,	raznolika	in	zelena	ter	prometno	

odmaknjena pokrajina na devetih trasah ponuja 
več kot 280 kilometrov kolesarskih užitkov. 
Poti, poimenovane po briškem sadju, pote-
kajo po razgibanem terenu, med številnimi 
razglednimi točkami. Ceste so najprimernejše 
za treking in cestna kolesa;

•	 Sabotin,	vrh	z	izjemnim	razgledom,	je	zelo	pri-
ljubljena točka gorskih kolesarjev. Pet označenih 
kolesarskih poti za posebno doživetje po poteh 
burne zgodovine prve svetovne vojne;

•	 izposoja	koles	in	e-koles.
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   kAmniŠko-SAvinJSkE AlpE

Velika planina

e info@kamnik-savinja-alps.com
www.kamnik-savinja-alps.com

MTb    road bike    e-bike    bike park

Kamniško-Savinjske Alpe na svojem razgibanem 
terenu ponujajo priložnosti za vrsto dejavnosti, 
med katerimi sta med najbolj priljubljenimi poho-
dništvo in kolesarjenje. Na hribovitem območju 
vodijo številne urejene poti po ledeniških dolinah, 
ki jih popestrijo izviri, slapovi in druge naravne 
znamenitosti.

Gorski svet je poln čudovitih razgledov z najvišjih 
vrhov. Med kolesarji je zagotovo najbolj priljublje-
na slikovita trasa Maratona Alpe, ki vas bo pope-
ljala celoten krog okoli Alp. Gorski kolesarji najbolj 
uživajo na poteh po kolovozih in lepih pokrajinah 
visokogorskega sveta.

 15  HOTEL KRVAVEC***

Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)51 350 830
e booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si

MTb   bike park

Kolesarska ponudba:
•	 največji	kolesarski	park	v	Sloveniji	s	30	kilome-

tri označenih kolesarskih poti in spustov;
•	 največja	višinska	razlika	v	spustih	med	kole-

sarskimi parki v Sloveniji;
•	 primeren	za	izkušene	kolesarje	ali	začetnike;
•	 Bike	park	Krvavec	je	vključen	tudi	v	ponudbo	

GravityCard, ki združuje 21 vodilnih evropskih 
kolesarskih parkov.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: od 45 EUR
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 21  TURIZEM NA KMETIJI LENAR   

Turizem na kmetiji Lenar
Logarska dolina 11, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 838 90 06, m +386 (0)41 851 829
e tk.lenar@siol.net
www.lenar.si
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 43  KAMP MENINA    

Kamp Menina
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji
t +386 (0)31 219 393
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

easy/family    MTb  

Kolesarska ponudba:
•	 odlična	lokacija	kampa,	tik	ob	Savinji,	z	gozdom	

in lastnim jezerom;
•	 družinsko	kolesarjenje	in	odkrivanje	naravnih	lepot;
•	 pobeg	z	gorskim	kolesom	na	makadamske	ceste,	

kolovoze in skrite poti;
•	 vodene	ture,	ki	vključujejo	šolo	gorskega	

kolesarjenja, oglede lokalnih znamenitosti in 
lokalno kmečko kulinariko.

Cena nočitve na osebo: polpenzion – 45 EUR, 
kamp – 13,50 EUR (odrasli), 9 EUR (otroci)

easy/family   MTb   

Kolesarska ponudba:
•	 kmetija	se	nahaja	v	samem	centru	krajinskega	

parka Logarska dolina;
•	 najem	vodnikov	in	opreme;
•	 s	kolesom	po	krajinskem	parku	Logarska	dolina	

do slapa Rinka;
•	 s	kolesom	po	panoramskih	cestah	in	poteh	

Solčavskega;
•	 izposoja	koles,	polnilnica	za	e-kolesa.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: 49 EUR
Cena najema apartmaja:	od	100	EUR/dan

 42  KAMP ŠMICA

Kamp Šmica
Luče 4, SI-3334 Luče
t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica @siol.net
www.camp-smica.com

MTb    road bike

Kolesarska ponudba:
•	 kamp	Šmica	leži	na	obrežju	neokrnjene	reke	

Savinje in v bližini prečudovite Logarske doline 
na nadmorski višini nekaj več kot 500 m;

•	 prenočitve	v	sobah,	bungalovu,	počitniški	priko-
lici ali kampu;

•	 v	okolici	so	na	voljo:	rafting,	kajak,	igranje	
tenisa, planinarjenje, obisk Snežne jame, izlet v 
Logarsko	dolino	…
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 20  TERME SNOVIK****

Terme Snovik
Snovik 7, SI-1219 Laze v Tuhinju 
t +386 (0)1 834 41 00
e info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike

Kolesarska ponudba:
•	 možnost	izposoje	koles;
•	 kolesarski	izleti	za	začetnike,	družine	ali	izkuše-

ne kolesarje;
•	 za	cestne	kolesarje	–	prelaz	Črnivec,	izvir	Kam-

niške Bistrice;
•	 za	gorske	kolesarje	–	Velika	planina	in	Menina	

planina;
•	 Krvavec	s	progami	za	spust	in	progami	za	turno	

kolesarstvo.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: od 51 EUR

 12  HOTEL, GOSTILNA TRIGLAV*** SUPERIOR   

Hotel, gostilna Triglav
Dobrna 12, SI-3204 Dobrna
t +386 (0)3 780 11 30
e info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 butični	hotel	z	moderno	opremljenimi	sobani;
•	 izleti	z	razgledi	s	Paškega	Kozjaka;	
•	 popoldanski	izlet	v	dolino	mlinov;	
•	 izposoja	treking	in	klasičnih	koles	GHOST;	
•	 izlet	v	Žalec	(Ekomuzej	hmeljarstva	in	pivo-

varstva Slovenije, fontana piv Zeleno zlato); 
•	 izleti	potekajo	v	sodelovanju	s	Kolesarskim	klubom	

Krokar, tudi v spremstvu vodnika (po dogovoru). 

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: od 49,90 EUR

easy/family    road bike    

Kolesarska ponudba:
•	 večdnevni	in	enodnevni	individualni	in	vodeni	

kolesarski programi v Sloveniji in na zahodnem 
Balkanu;

•	 najem	treking	in	hibridnih	koles	kjer	koli	v	
Sloveniji z dostavo;

•	 prevoz	kolesarjev,	koles	in	prtljage;
•	 6-dnevna	individualna	treking	kolesarska	tura	

Kamniško Savinjske Alpe–bled–Ljubljana že 
od 690 EUR po osebi.

 55  FEEL GREEN TRAVEL  

Park Jezersko, d.o.o.
Zg. Jezersko 57, SI-4206 Zg. Jezersko
t +386 (0)31 203 930
e info@feelgreen.si 
www.feelgreentravel.com (Walking, Cycling & 
Winter Tours)
www.park-jezersko.si (XC Skiing & Family Park)  
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Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej
Glančnik 8, SI-2392 Mežica
t +386 (0)2 870 01 80
e info@podzemljepece.com
www.podzemljepece.com

S kolesom v podzemlje Pece – 
podzemno kolesarjenje
V soju naglavnih svetilk vam na edinstveni kole-
sarski poti skozi goro vodnik globoko pod zemljo 
v opuščenih rudarskih rovih razkrije skrivnosti 
podzemlja Pece. Tura je primerna za vse kolesar-
je. Izziv za le najizkušenejše gorske kolesarje pa 
je zahtevna avantura ENDURO BLACKHOLE 
TRAIL.  
 
S kajakom v podzemlje
Nižji predeli jame so zaliti z vodo. Manjše podze-
mno jezero lahko raziščete tudi s kajaki.

Več	na:	www.underground-adventures.com

   koroŠkA

Single trail Jamnica

RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija 
za Koroško, d. o. o.
Meža 10, SI-2370 Dravograd
t +386 (0)5 90 85 190
e turizem@rra-koroska.si, www.koroska.si

easy/family    MTb    e-bike    bike park

zakaj je Koroška prva prava kolesarska 
destinacija?
Pestra in razgibana pokrajina z gosto mrežo 
gozdnih in lokalnih cest, kolovozov in poti ter s 
kolesarskimi stezami omogoča brezmejno 

kombiniranje tur med gorami in dolinami, na 
gore,	okoli	njih	ali	kar	skoznje:
•	 več	kot	1000	kilometrov	kolesarskih	tur;
•	 enoslednice	za	gorske	kolesarje:	Single	Trail	

Park Jamnica s sosednjim središčem MTB 
Zone Bike Park Petzen ter gorskokolesarska 
parka Kope in Poseka;

•	 edinstveno	podzemno	kolesarjenje	skozi	goro	Peco;
•	 Štrekna,	kolesarska	pot	po	opuščeni	železnici	v	

Mislinjski dolini;
•	 Ribnica	na	Pohorju	–	destinacija	za	električna	

kolesa;
•	 daljinske	kolesarske	ture:	Dravska	kolesarska	pot,	

Trans Karavanke ter Trans Slovenija 03 in 04.

 poDZEmnE pUSTolovŠČinE – kolESArSTvo in kAJAkAŠTvo
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Ekohotel Koroš
Jamnica 10, SI-2391 Prevalje 
t +386 (0)2 870 30 60
e info@bikenomad.com
www.mtbpark.com

MTb    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 prvi	pravi	gorskokolesarski	hotel	v	Sloveniji;
•	 Single	Trail	Park	Jamnica	–	urejene	vsegorske	in	

enduro kolesarske steze;
•	 MTB	Zone	Bike	Park	Petzen	–	flow	trail	med	

najdaljšimi v Evropi;
•	 s	kolesom	v	podzemlje	Pece;
•	 več	kot	1000	kilometrov	kolesarskih	poti	in	tur	

v Geoparku Karavanke.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: 39–44 EUR

ko
ro

Šk
A

Mountain bike Nomad
e info@bikenomad.com
www.bikenomad.com

Kolesarska ponudba:
•	 najboljše	poti,	najboljše	destinacije,	najboljši	

vodniki! Odkrili smo Slovenijo. Prva gorskoko-
lesarska agencija v Sloveniji, ustanovljena leta 
1995;

•	 samostojne	ture	–	vodene	skupinske	ture	–	ture	
po meri;

•	 najboljše enoslednice v Sloveniji: s partnerji 
ponujamo nov program prilagodljivih tur, ki jih 
lahko organiziramo kadarkoli in celo samo za 
dve osebi.

 45  MOUNTAIN BIKE NOMAD   

 1  BikE BASE JAmniCA – EkoHoTEl koroŠ***   

RbS Turizem d.o.o.
Ribnica na Pohorju 26, 
SI-2364 Ribnica na Pohorju
t +386 (0)31 684 655  
e book@blackpeak-ebike.com
www.blackpeak-ebike.com

easy/family   MTb   e-bike

Kolesarska ponudba:
•	 prva	e-kolesarska	destinacija	v	Sloveniji;
•	 več	kot	500	km	krožnih	in	tematskih	poti;
•	 vodene	in	samostojne	kolesarske	ture;
•	 priprava	individualnih	kolesarskih	tur;
•	 licencirani	kolesarski	vodniki;
•	 najem	e-koles,	GPS-naprav	in	zaščitne	opreme;
•	 servis,	pranje	in	sušenje	kolesarske	opreme;
•	 apartmaji	Breza	&	Tisa****.	

Cena nočitve v dvoposteljnem apartmaju 
na osebo/z zajtrkom: od 40 EUR

 6  BlACk pEAk, E-kolESArSkA DESTinACiJA   
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Lukov dom na Kopah
Razborca 65, SI-2382 Mislinja
t +386 (0)2 883 98 50
e rezervacije@kope.si
www.kope.si 

easy/family    MTb    e-bike    bike park  

Kolesarska ponudba:
•	 kakovostna	namestitev,	odlična	restavracija,	

sodoben wellness center in izjemna lokacija z 
nepozabnim razgledom; 

•	 vodene	kolesarske	ture	z	električnimi	gorskimi	
kolesi;

•	 gosta	mreža	obstoječih	manj	prometnih	in	
gozdnih cest ter poti;

•	 Bike	park	Kope,	ki	ponuja	tudi	najem	opreme.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: od 39 EUR

 5  lUkov Dom nA kopAH 

Kope

bike Park Kope 
Razborca 62, SI-2382 Mislinja 
t +386 (0)41 246 238
e rezervacije@kope.si
www.kope.si

easy/family    MTb    e-bike    bike park

Kope, največji koroški biser, se nahajajo 12 km 
izven Slovenj Gradca, na Pohorju, kjer vas na nad-
morski višini 1564 m čaka idilična narava.

bike Park Kope:
•	 namenjen	individualnim	reaktivcem,	skupinam	

in družinam;
•	 vse	proge	povezuje	sedežnica	Pungart;	
•	 izposoja	koles	in	opreme	v	prostorih	Nitro 

Rent Shop Kope;
•	 E-bike Point Kope – izposoja električnih polno 

vzmetenih koles in vodene tematske ture po 
Koroški in zahodnem delu Pohorja;

•	 Mini WOOM bike Park Kope – s tekočim tra-
kom, različnimi namenskimi lesenimi objekti, ki 
so namenjeni otrokom, starejšim od dveh let, in 
z najemom koles.

 KOPE

ko
ro

Šk
A
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 30  HOTEL CERKNO***   

Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8, SI-5282 Cerkno
t +386 (0)5 374 34 00 
e info@hotel-cerkno.si 
www.hotel-cerkno.si

easy/family    MTb    road bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 številne	tematske	poti	do	čudovitih	razgledov;
•	 možnost	najema	koles;	
•	 vodene	ture	z	gorskimi	ali	električnimi	kolesi;
•	 možnost	najema	lokalnega	kolesarskega	vodnika;
•	 nosilec	zlate	medalje	kakovosti	QUDAL	2019	
»Hotel	za	kolesarje«;

•	 vodeni	spusti	v	MTB	Cerkno	lines:	8	single	
trailov	(od	lažjih	do	težjih),	flow	trail,	grbine	in	
bande, skoki.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: od 28 EUR

   ŠkoFJEloŠko oBmoČJE

Visoko pri Poljanah

Turizem Škofja Loka
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka
t +386 (0)4 517 06 00
m +386 (0)51 427 827
e info@visitskofjaloka.si
www.visitskofjaloka.si

MTb    road bike    e-bike    bike park

V objemu Škofjeloških hribov in dolin poteka več 
sto kilometrov označenih in urejenih kolesarskih 
poti. Te so primerne tako za rekreativne kot tudi 
za zahtevnejše kolesarje.
Kolesarskim navdušencem so po razgibanem 
Škofjeloškem hribovju in Sorškem polju na voljo 
urejene in dobro označene kolesarske poti, zdru-
žene v 390 kilometrov dolgo Loško kolesarsko 
pot. Celotna pot je razdeljena na 13 etap, nekatere 
so krajše in manj zahtevne, druge primernejše za 
kondicijsko bolje pripravljene kolesarje, vse pa so 
speljane mimo kulturnih spomenikov, gostišč, ok-
repčevalnic, turističnih kmetij in planinskih koč.

CE
rk

n
o
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   roGlA–poHorJE

bike Park Rogla

LTO Rogla–zreče, GIz
Cesta na Roglo 11j, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 759 04 70
e info@rogla-zrece.si
www.rogla-pohorje.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike   

Ne bodite le opazovalci, turistično destinacijo 
Rogla‒Pohorje občutite na svoji koži. Naj bo to 
vetrič, ki vam mrši lase med kolesarskimi pusto-
lovščinami s pogledi nad gozdnatim hribovjem ali 
z vinogradi prepredenimi griči. Pohorsko pode-
želje in edinstvena narava čuvata skrite kotičke, 
ceste, kolovoze in poti ter steze, ki se jim srčen 
kolesar zares težko upre, najlepše pri tem pa je, 
da si lahko vsakdo kolesarske užitke izbere po 
svojih željah in zmožnostih, tudi z e-kolesom. Še 
namig:	postojte	pri	katerem	od	pohorskih	gostišč	
ali se ustavite na turistični kmetiji, na Pohorju se 
namreč dobro jé. Povprašajte po okusih Rogle!

 2  HOTEL ROGLA*** SUPERIOR

Unitur d.o.o.
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 71 00
e rogla@unitur.eu
www.rogla.eu

easy/family    MTb    road bike    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 hotel	leži	na	Zreškem	Pohorju;
•	 kolesarske	poti	so	primerne	za	gorsko	kolesarje-

nje;
•	 možnost	izposoje	koles	in	e-koles,	fitnes,	well-

ness, višinske sobe in višinska soba za trening;
•	 Bike	park	Rogla.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: od 64 EUR
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 23  HOTEL VITAL****

Unitur d.o.o.
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 60 00
e terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu

easy/family    MTb    road bike    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 hotel	leži	ob	vznožju	Zreškega	Pohorja;
•	 kolesarske	poti	so	primerne	za	cestno	in	gorsko	

kolesarjenje (Dravinjska dolina, Zreško Pohorje);
•	 možnost	izposoje	koles	in	e-koles,	fitnes,	

programi športne diagnostike in rehabilitacije, 
wellness;

•	 Bike	park	Rogla	v	neposredni	bližini.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: od 64 EUR

ro
Gl
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zavod za turizem Maribor – Pohorje, TIC Maribor 
Partizanska 6a, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11
e tic@maribor.si, www.visitmaribor.si 

easy/family    MTb    road bike    e-bike    bike park

Odkolesarite po Poti Stare trte, najstarejše trte 
sveta in odkrijte bogato vinsko tradicijo Maribora. 
Podajte se med vinorodne griče, na Pohorje ali po 
Dravski kolesarski poti – Drava Bike. Ljubitelje adre-
nalina pa čakajo divje strmine Bike parka Pohorje.
1000 kilometrov poti, 20 tur, vse vrste kolesarjenja.

mAriBor – poHorJE

Maribor

 51  AGENCIJA MTBGO.SI   

MTbGO.si, del Unigo d.o.o.
Police 93, SI-9250 Gornja Radgona
t +386 (0)51 606 997
e info@mtbgo.si
www.mtbgo.si

easy/family    MTb    e-bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 lokalne	ture:	Trans	Pohorje,	Štajerski	Triglav,	

Relax ture po vinogradih;
•	 tura	Pohorske	luže	z	jezeri	in	potoki;
•	 Bike	park	Pohorje	v	kombinaciji	z	enoslednicami	

v zaledju;
•	 daljinska	tura	Trans	Slovenija;
•	 prevozi,	vodenje,	inštrukcije,	gorskokolesarske	

počitnice.
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   pTUJ

Ptuj

Turistično informacijski center Ptuj
Slovenski trg 5, SI-2250 Ptuj
t +386 (0)2 779 60 11
e info@visitptuj.eu, www.visitptuj.eu

easy/family    road bike

Obiščite najstarejše mesto Ptuj, zeleno gričevnato 
pokrajino Slovenskih goric in Haloz ter širno 
ravnico Dravskega in Ptujskega polja. Med razgi-
banimi kolesarskimi počitnicami si lahko ogledate 
pestro naravno in kulturno dediščino, poskusite 
tradicionalne jedi in vino iz domačih vinogradov.

   

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec
t +386 (0)3 710 04 34, e zkst.tic@siol.net
www.turizem-zalec.si, www.hopsnakolo.si

easy/family    road bike    

Hop na kolo po Spodnji Savinjski dolini
Dobro označene kolesarske poti potekajo po 
lokalnih in stranskih cestah ter so različnih zah-
tevnostnih stopenj. Posebno doživetje je kolesar-
jenje med hmeljišči, pustolovcem pa so na voljo 
kolesarske poti po hribovitem območju.

ŽAlEC

Hmeljeva polja v okolici Žalca

Planinska zveza Slovenije
Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana
t + 386 (0)1 434 56 80
e info@pzs.si
www.pzs.si

MTb

Planinski domovi s kolesarsko specializacijo:

•	 Planina	Kuhinja,	Tolmin	

•	 Planina	nad	Vrhniko		

•	 Tončkov	dom	na	Lisci		

•	 Planinski	dom	na	Smrekovcu			

•	 Erjavčeva	koča	na	Vršiču			

•	 Planinski	dom	dr.	Klementa	Juga	
 v Lepeni, Trenta  

•	 Planinski	dom	na	Uskovnici			

  plAninSkE koČE, priJAZnE kolESArJEm
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 16  HOSTEL BEARLOG

Hostel bearlog
Ljubljanska cesta 4, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)5 993 14 73
m +386 (0)31 544 744
e hostel.bearlog@kocevsko.com
www.kocevsko.com

easy/family    MTb    road bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 številne	gozdne	kolesarske	poti,	označene	na	karti	(več	

kot 475 kilometrov), na voljo tudi koordinate GPS;
•	 MTB	trail	center	Kočevje	z	8	progami	različnih	

težavnostnih stopenj (skupaj 12 kilometrov), 
spretnostnim poligonom (skill park) in tlačilno 
stezo (pumptrack);

•	 izziv	za	cestne	kolesarje	–	prelaz	Strma	Reber,	z	
zahtevnim vzponom in čudovitim razgledom;

•	 3-dnevni	kolesarski	program	Po	sledeh	medveda	
za vse navdušene opazovalce divjine.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: 20–50 EUR

 41  CAMP JEZERO

Camp Jezero
Trdnjava 3, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)8 382 17 62 
m +386 (0)31 699 600
e camp.jezero@kocevsko.com
www.kocevsko.com

easy/family    MTb    road bike    bike park

Kolesarska ponudba:
•	 kamp	se	nahaja	ob	jezeru	v	bližini	Kočevja	in	

številnih kolesarskih poti različnih težavnostnih 
stopenj v skupni dolžini 475 kilometrov;

•	 MTB	trail	center	Kočevje	z	12	kilometri	poti;
•	 za	vzdržljive	cestne	kolesarje	–		prelaz	Strma	

Reber oziroma t. i. Kočevski Vršič;
•	 možnost	izposoje	koles,	čelad,	ključavnic	in	

otroškega sedeža ter hramba koles.

Cena nočitve na osebo: 12 EUR (kamp), 
50 EUR (hiška)

   

TIC Kočevsko
Ljubljanska cesta 4, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)59 931 473, m +386 (0)31 544 744
e info@kocevsko.com, www.kocevsko.com 

easy/family    MTb    road bike    bike park

Skrivnostni gozd Slovenije je eno najbolj ohra-
njenih naravnih območij Evrope. Raziščite 10 
predlaganih kolesarskih poti različnih dolžin ali 
številne malo prometne senčne gozdne poti ter 
obiščite MTB trail center Kočevje s 14 kilometri 
trailov različnih težavnih stopenj.

koČEvSko

Kočevsko
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   39  HoliDAY rESorT & CAmpinG BElA krAJinA****   

Holiday Resort & Camping bela krajina
Škrilje 11, SI-8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72, m +386 (0)40 327 492
e info@camping-belakrajina.si 
www.camping-belakrajina.si

easy/family    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 kampiranje	in	kolesarjenje	ob	topli	reki	Kolpi,	v	

osrčju narave, daleč od prometnih poti;
•	 kolesarjenje	z	otroki:	Bela	krajina	je	odlična	za	

družinsko kolesarjenje;
•	 Ride&Paddle	Kolpa:	kolesari	in	se	vrni	s	kanujem;
•	 E-bike	Kolpa,	mreža	e-kolesarskih	poti	ob	reki	

Kolpi (najem e-koles, polnilnice in navigacija);
•	 vodeni	kolesarski	izleti	in	družinske	počitnice.

Cena nočitve na osebo: 7,50–19,50 EUR (kamp), 
15–39,50 EUR (mobilne hiške, glamping)

 17  HOTEL BELA KRAJINA***   

Hotel bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28, SI–8330 Metlika
t +386 (0)7 305 81 23, m +386 (0)40 327 492
e info@hotel-belakrajina.si
www.hotel-belakrajina.si

easy/family    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 prijeten	manjši	hotel	v	starem	mestnem	jedru;
•	 odlično	izhodišče	za	kolesarjenje	po	Beli	krajini;
•	 nezahteven	razgiban	teren	med	vinogradi,	sliko-

vitimi vasmi in reko Kolpo;
•	 E-bike	Kolpa,	mreža	e-kolesarskih	poti	ob	reki	

Kolpi (najem e-koles, polnilnice in navigacija).

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: 38–49 EUR

   

RIC bela krajina (DMMO)
Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
t +386 (0)7 305 65 30 
e info@ric-belakrajina.si, www.belakrajina.si

easy/family    road bike    e-bike

Bela krajina vas bo presenetila s pristnostjo in 
čudovito kulturno krajino. Razvajajte se v neokr-
njeni reki Kolpi, okusite lokalne gastronomske 
posebnosti ali se udeležite animacije. Odkrivate 
jo lahko peš, s kolesi ali z e-kolesi. Označene poti 
vas bodo vodile od vasice do vasice.

BElA krAJinA

Reka Kolpa
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Počitniška hiša Kovačnica sreče
Griblje 65d, SI-8332 Gradac
m +386 (0)31 864 353
e info@convivas.si
www.obkolpi.si
fb Kovačnica sreče

easy/family    road bike    

Kolesarska ponudba:
•	 izhodišče	za	12	kolesarskih	poti	ob	reki	Kolpi	in	

po celotni Beli krajini;
•	 možnost	izposoje	koles;
•	 priložnost	tudi	za	druge	športne	dejavnosti	

(plavanje, tek, pohodništvo);
•	 čudovita	narava	ter	odlično	izhodišče	za	odkri-

vanje kulturnih, zgodovinskih in kulinaričnih 
značilnosti pokrajine.

Cena nočitve na osebo: 20–30 EUR

BE
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 52  TURIZEM TONI

Turizem Toni
Naselje heroja Maroka 29, SI-8290 Sevnica
t +386 (0)7 816 28 80, m +386 (0)31 643 338
e turizem.prah@siol.net
www.avto-prah.si/aktualna-ponudba/

easy/family    MTb   

Kolesarska ponudba:
•	 s kolesom po poteh čebel ob Savi in Krki, 

ogled gradu Sevnica, medeni zajtrk, čebelarski 
piknik ob reki Krki, masaža utrujenih nog v 
čebelnjaku;

•	 kolesarski izlet v jugovzhodno Slovenijo, kjer 
se vinorodni griči prepletajo z dolinami, ob poti 
pa vas očarajo številni gradovi, srednjeveška 
mesta in pristna domača kulinarika.

   

TIC Krško
CKŽ 46, 8270 Krško
t +386 (0)7 490 22 20, m +386 (0)51 655 936
e tic.krsko@cptkrsko.si, www.visitkrsko.com

easy/family    MTb    road bike    

Razgibana pokrajina Posavja nudi odlične pogoje 
za družinsko, treking ali cestno kolesarjenje raz-
ličnih težavnostnih stopenj. Ob poteh odkrivate 
naravne in kulturne znamenitosti ter posavsko 
kulinariko (puhla, bizeljski ajdov kolač, kozjanski 
kapun, krškopoljski prašič).

poSAvJE

Skozi predor nekdanje ozkotirne železniške proge

 32  poČiTniŠkA HiŠA kovAČniCA SrEČE***



|31

 33  HOTEL ŠPORT****, OTOČEC

Hotel Šport, Otočec
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec
t +386 (0)8 205 03 00
e booking@terme-krka.eu
www.terme-krka.si

easy/family    MTb    road bike  

Kolesarska ponudba:
•	 kolesarjenje	in	pohodništvo	(od	družinskih	poti	

za malčke do gorske poti na Gorjance, najem 
gorskih koles);

•	 tenis,	golf,	športna	dvorana;
•	 notranji	termalni	bazen	in	savnanje;
•	 pustolovski	park;
•	 zdrava	kulinarika	(lasten	organski	vrt);
•	 tematske	sobe	za	ljubitelje	športa;
•	 romantični	sprehodi	po	okolici	gradu	Otočec.

Cena nočitve na osebo/polpenzion: od 65 EUR

   novo mESTo – DolEnJSkA

Sproščanje v osrčju dolenjskih gozdov.

zavod Novo mesto
TIC Novo mesto
Glavni trg 11, SI- 8000 Novo mesto
t +386 (0)7 393 92 63
e tic@novomesto.si
www.visitnovomesto.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike   

Med dolenjskimi griči, slabo uro vožnje od Ljublja-
ne in Zagreba, slabi dve uri od morja in Alp, leži 
Novo mesto, središče Dolenjske.
Razgibana pokrajina ponuja bogat nabor kolesar-

skih poti, med katerimi je mogoče izbirati težje 
in lažje trase, z več ali manj vzponi, ki potekajo 
ob idilični reki Krki, po zavetju gorjanskih 
gozdov, po razgibanih vinskih goricah, mimo gra-
dov, skozi vasi novomeškega podeželja in drugih 
slikovitih predelov Dolenjske. Lokalne ceste so 
primerne tudi za rekreativno cestno kolesarjenje, 
medtem ko gozdne poti vabijo k bolj adrenalin-
ski vožnji. V regiji potekajo tudi številni rekre-
acijski kolesarski maratoni in kolesarske dirke, 
ki se jih je med letom mogoče udeležiti oziroma 
si jih ogledati. Vse informacije vas čakajo v TIC 
Novo mesto, kjer lahko prevzamete svoj zemlje-
vid kolesarskih poti.
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      TERME BANOVCI – 
      HOTELSKO NASELJE ZELENI GAJ***  

easy/family    road bike

Kolesarska ponudba:
•	 odlično	izhodišče	za	kolesarjenje	po	Pomurju;
•	 kolesarite	lahko	po	Goričkem,	vse	do	reke	Mure,	

do Bukovniškega jezera ali Lendave, kolesarske 
poti so urejene in označene (www.panobiketrip.si);

•	 možnost	izposoje	treking	koles,	servis	koles	in	
hramba;

•	 v	neposredni	bližini	so	Terme	3000	in	Terme	
Vivat za termalne užitke po prijetnem dnevu 
kolesarjenja.

Cena nočitve na osebo/z zajtrkom: 25–32 EUR

Panonska vas
Tešanovci 11P, SI-9226 Moravske Toplice
t +386 (0)31 758 000
e info@panonskavas.si
www.panonskavas.si
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 25  TUriSTiČno nASElJE pAnonSkA vAS****/***

Terme banovci – Hotelsko naselje zeleni gaj 
Banovci 1a, SI-9241 Veržej
t +386 (0)2 513 14 40
e info@terme-banovci.si 
www.terme-banovci.si

easy/family    road bike

Kolesarska ponudba:
•	 Prlekija	je	raj	za	vse	ljubitelje	kolesarjenja,	saj	

lahko vsak najde nekaj zase. Je dežela gričkov, 
z vzponi in spusti, najdemo pa tudi prijetne 
ravnine, za lahkotnejše kolesarske izlete. Oko-
lico Term Banovci je najbolj pristno spoznavati 
s kolesom, zato vam v Pomurju predstavljamo 
600 kilometrov kolesarskih poti.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: od 45 EUR

   

TIC Moravske Toplice
Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice
t +386 (0)2 538 15 20, m +386(0)40 829 870
e info@moravske-toplice.com, www.moravske-toplice.com

easy/family    road bike    e-bike

Zelena destinacija Moravske Toplice je nosilka 
bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green. Je 
odlična lokacija za kolesarje, saj ponuja kar 250 ki-
lometrov označenih kolesarskih poti po razgibani 
pokrajini. Izposoja koles v bike centru Moravske 
Toplice (Kranjčeva 12, m +386 (0)31 333 377).

morAvSkE TopliCE

Rotunda, Selo
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 19  HOTEL RAKITNA   

Hotel Rakitna
Rakitna 150, SI-1352 Preserje
t +386 (0)41 761 756
e effekt.simenko@siol.net
www.effekt.si/hotel-rakitna-slo/

easy/family    road bike

Kolesarska ponudba:
•	 v	neokrnjeni	naravi	ob	idiličnem	jezeru	ter	 

800 metrov visoko in z edinstvenim alpsko-me-
diteranskim zrakom lahko dejavno počitnikuje-
te vse leto;

•	 dejavnosti:	poleti	plavanje	in	odbojka	na	mivki,	
pozimi drsanje in tek na smučeh, od spomladi 
do jeseni pohodništvo, jahanje in ribolov;

•	 organiziramo	eno-	ali	večdnevne	kolesarske	ture.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: 47–79 EUR

   

Občina brezovica 
Tržaška cesta 390, SI-1351 Brezovica
t +386 (0)1 360 17 70
e info@brezovica.si, www.brezovica.si

easy/family    road bike    e-bike    

S kolesom po Ljubljanskem barju in 
Rakiški planoti
Odkrijte bogato naravno in kulturno dediščino obmo-
čja, vse od enega najglobljih naravnih jezer na robu 
Barja do kraškega sveta Rakitne. Osvojite tudi planin-
sko krožno pot Pentlja, dolgo več kot 80 kilometrov.

BrEZoviCA

Rakitna

 48  BIKEGALAXY   
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bergmac d.o.o.
Tomačevo 30a, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)51 680 900
e info@bikegalaxy.si
www.bikegalaxy.si

MTb    road bike    e-bike

Kolesarska ponudba:
•	 večdnevni	vodeni	kolesarski	programi;
•	 kolesarske	delavnice	za	odrasle	in	otroke.
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ZDAJ JE ČAS.

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija
www.slovenia.info

Da te spoznam do zadnjega kotička. 

Untitled-2   1 27.7.2020   13:08:39
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 34  HOTEL SABOTIN***   

Hotel Sabotin
Cesta IX. Korpusa 35, SI-5250 Solkan
t +386 (0)5 336 50 00
e hotel.sabotin @hit.si
www.hit.si

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 hotel	se	nahaja	ob	meji	z	Italijo,	ob	trasi	Trans	

Slovenija in 3. etapi Petrolove kolesarske tran-
sverzale;

•	 družinsko	kolesarjenje	po	slikoviti	kolesarski	
poti ob reki Soči; cestno kolesarjenje v Brdih, 
na Krasu in Trnovski planoti; po asfaltiranih 
stranskih cestah do Vršiča in Mangartskega 
sedla; gorsko kolesarjenje na Trnovski planoti.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/polpenzion: 46–62 EUR

   vipAvSkA DolinA

Vipavska dolina

TIC Nova Gorica
Kidričeva ulica 11, SI-5000 Nova Gorica 
t +386 (0)41 460 217
e nova-gorica@vipavskadolina.si 
www.vipavskadolina.si

TIC Ajdovščina 
Prešernova 9, SI–5270 Ajdovščina 
t +386 (0)5 365 91 40 
e ajdovscina@vipavskadolina.si 
www.vipavskadolina.si

easy/family   MTb   e-bike   road bike   bike park

Za vsakogar in skozi vse leto ima Vipavska dolina 
na voljo kolesarsko pot. Cestni vzponi in spusti,
strmine gorskih poti in tudi manj zahtevni tereni 
vas ne bodo pustili ravnodušnih. Trnovska in 
Banjška planota pritegneta s pristnostjo, ne-
okrnjeno naravo in odmaknjenimi potmi. Nove 
podvige s kolesom lahko doživite tudi med vino-
gradi, po gozdnih poteh, ob rekah Vipavi in Soči 
ali po urejenih kolesarskih stezah urbanih središč 
Nove Gorice in Ajdovščine. Na kolesarskih turah 
po Vipavski dolini ne pozabite na postanke za 
okušanje lokalnih dobrot in klepet z domačini, 
kar je leta 2018 prepoznal tudi Lonely Planet.
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 38  SAKSIDA WINE & CAMPING RESORT    

Saksida Wine & Camping Resort
Zalošče 12 a, SI-5294 Dornberk
t +386 (0)5 301 78 53
m +386 (0)41 208 345
e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com

easy/family    MTb    road bike    e-bike    

Kolesarska ponudba:
•	 med	vinogradi	Vipavske	doline,	kjer	se	šport	

druži z enogstronomijo;
•	 kamp	in	glamping	z	znakoma	ECOCAMPING	in	

GREEN ACCOMODATION;
•	 najem	koles,	uporaba	kolesarskega	orodja;
•	 vodeni	izleti	z	licenciranim	kolesarskim	vodni-

kom.

Cena nočitve na osebo: 
•	 kamp	–	10–19,25	EUR
•	 bungalov	–	28–65	EUR

 8  MLADINSKI HOTEL AJDOVŠČINA   

Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 368 93 83
e info@hostel-ajdovscina.si
www.hostel-ajdovscina.si

easy/family    MTb    road bike    bike park  

Kolesarska ponudba:
•	 vodene	ture;
•	 kolesarski	park	Pale;
•	 enoslednice,	proga	za	spust	in	družinska	proga;
•	 izposoja	koles;
•	 prevozi	do	spustov.

Cena nočitve na osebo/polpenzion: od 19 EUR

 44  KAMP LIJAK    

Kamp Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57
m +386 (0)31 894 694, +386 (0)31 341 591
e info@camplijak.com
www.camplijak.com

easy/family    MTb    road bike    

Kolesarska ponudba:
•	 kamp	leži	v	Vipavski	dolini,	obdan	z	vinogradi	

in polji; odprt je tudi pozimi;
•	 kolesarski	servis,	prevoz	kolesarjev	in	koles;
•	 vodene	gorskokolesarske	ture	po	poteh	soške	

fronte;
•	 tematske	kolesarske	poti:	Energetsko	kolesarje-

nje (od Lijaka do Sekulaka), Vinsko kolesarjenje 
(od vinske kleti do vinske kleti), Morsko kole-
sarjenje (Ozeljan–Sistiana–Italija) in Vetrovno 
kolesarjenje (Vipavska dolina in Kras).
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 35  AVTOKAMP AJDOVŠČINA    

zavod za šport Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 364 47 24 
m +386 (0)51 442 553
e recepcija@zs-ajdovscina.si
www.zs-ajdovscina.si/kamp/

easy/family    MTb    road bike    bike park  

Kolesarska ponudba:
•	 kolesarjem	prijazen	kamp;
•	 kolesarske	poti	tik	ob	kampu;
•	 vodene	ture,	enoslednice,	proga	za	spust	in	

družinska proga;
•	 kolesarski	park	Pale;
•	 izposoja,	pranje	in	servis	koles;
•	 brezplačno	kopanje	v	bazenu;
•	 fitnes,	športna	masaža,	športne	dvorane,	well-

ness.

Cena nočitve v kampu na osebo: 8 EUR
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 18  HOTEL CENTER***    

Hotel Center
Kolodvorska 1, SI-6230 Postojna
m +386 (0)6 863 23 45
e info@hotel-center.eu
www.hotel-center.eu

easy/family   MTb   e-bike   

Kolesarska ponudba:
•	 hotel	Center	se	nahaja	le	10	min	hoje	od	svetov-

no znane Postojnske jame;
•	 osebje	hotela	nudi	turistične	informacije	in	pomoč	

pri organizaciji aktivnosti, kot so kolesarjenje, jam-
ski treking, opazovanje živali v naravnem okolju;

•	 ločena	varovana	garaža	za	spravilo	koles;
•	 MTB	Park	Notranjska	s	kolesarskimi	potmi	vseh	

težavnostnih stopenj.

Cena nočitve v dvoposteljni sobi 
na osebo/z zajtrkom: 25–50 EUR

 26  TURIZEM JENEZINOVI   

Turizem Jenezinovi
Ratečevo Brdo 1, SI-6255 Prem 
t +386 (0)5 714 71 28
m +386 (0)31 851 399
e info@jenezinovi-sp.si 
www.jenezinovi-sp.si

easy/family    MTb

Kolesarska ponudba:
•	 vasica,	katere	del	je	naša	kmetija,	je	obdana	s	

pašniki, travniki in gozdom, med njimi pa pote-
kajo urejene poti;

•	 kmetija	je	idealno	izhodišče	za	sprehode,	poho-
dništvo in kolesarjenje;

•	 gostom	je	na	voljo	balinišče,	mlajšim	obiskoval-
cem pa otroško igrišče;

•	 izvrstna	domača	hrana,	pripravljena	na	tradicio-
nalen način.

Cena nočitve na osebo/polpenzion: 40 EUR
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 31  HOTEL MALOVEC***
easy/family    road bike

Kolesarska ponudba:
•	 udoben	hotel	blizu	avtoceste	A1,	v	bližini	Lipice	

in Škocjanskih jam;
•	 restavracija	ponuja	izvrstne	mediteranske	jedi;
•	 hramba	koles	v	veliki	garaži;
•	 izhodišče	za	kolesarjenje	in	sprehode	ter	raz-

iskovanje slikovite kraške pokrajine in njenih 
znamenitosti, zlasti kraških jam.

Hotel Malovec
Kraška cesta 30a, SI-6215 Divača
t +386 (0)5 763 33 33
e info@hotel-malovec.si
www.hotel-malovec.si

   krAS in Brkini
Vodilni destinaciji Lipica in 
Škocjanske jame (Kras) – TIC Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel
t +386 (0)5 769 00 56
e info@visitkras.info, www.visitkras.info 

easy/family    MTb    e-bike    road bike    

Širna svoboda kolesarskih poti vabi čez kraške 
gmajne do morja, skozi gozdove, po ravno prav 
strmih poteh na slikovite vrhove. Vse naše poti, 
asfaltne, makadamske in divje, so lepe zaradi 
razgledov in zgodb, ki vabijo v doživetja. Odpeljite 

se v aktiven dan, poln odličnih priložnosti za 
postanek. Kras razvaja. Pustite se presenetiti!

Kolesarska ponudba:
•	 Kras	in	Brkini	ponujata	idealno	okolje	za	

različne vrste kolesarskih aktivnosti. 
•	 Izberite	med	ozkimi	asfaltnimi	cestami,	

primernimi za klasično cestno kolesarjenje in 
za ture z električnim kolesom, ali pa številnimi 
možnostmi za gorsko in treking kolesarjenje 
po kolovozih, stezah in makadamskih cestah. 

•	 Adrenalinski	navdušenci	pa	se	lahko	povzpne-
te na katerega od vrhov in uživate v kratkih, a 
razgibanih spustih.

Glinščica
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ZDAJ JE ČAS.

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #tasteslovenia
www.slovenia.info, www.tasteslovenia.si

Za okušanje raznolikosti.

Untitled-1   1 27.7.2020   13:08:05
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Izdajatelj: SLOVENIA OUTDOOR – AKTIVNA SLOVENIJA GIZ v sodelovanju s SLOVENSKO TURISTIČNO ORGANIZACIJO · 
Uredila: Dušan Štrucl, Marko Lenarčič · Oblikovanje	in	postavitev:	Snežana Madić Lešnik · Besedilo:	destinacijske organizacije 
in podjetja · Naslovna	fotografija: Tomo Jeseničnik · Fotografije: Jošt Gantar, Tomo Jeseničnik, Uroš Švigelj, Dan Briški, Peter 

Žunič Fabjančič, Hannes Klausner – AdventuReal, Žiga Humar, Boštjan Tacol, Rok Breznik, Aleš Fevžer, Anže Čokl, Jan Kocjan, 
arhivi destinacijskih organizacij in podjetij · Lektoriranje: Amidas · Tisk: Medium · Naklada: 8.000 · Avgust, 2020

SLOVENIA OUTDOOR – AKTIVNA SLOVENIJA GIz
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana  

m +386 (0)41 646 566 
e info@slovenia-outdoor.com
www.slovenia-outdoor.com

Sledite nam na družabnih omrežjih:

              hikingandbikingslovenia/facebook

              slovenia_outdoors

              slovenia outdoor

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIzACIJA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

Sledite nam na družabnih omrežjih:


