PROGRAM POVEZANIH IZLETOV ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN

Gorsko kolesarska doživetja pod najvišjim vrhom Karavank
Kolesarjenje in še posebej gorsko kolesarjenje ima pod karavanškimi vrhovi v dolini Završnice dolgo tradicijo. Žirovnica je odlično izhodišče za eno ali večdnevne izlete po novi daljinski turnokolesarski poti Trans
Karavanke. Od 5 etap, ki sestavljajo Trans Karavanke, boste v Žirovnici lahko pričeli ali končali z dvema: od
Planinskega doma na Zelenici do Valvasorjevega doma in od Valvasorjevega doma do Mojstrane. Za adrenalinske kolesarje pa so v projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken vzpostavili prvo kolesarsko pot za
spust.
Zaradi hitre dostopnosti je dolina Završnice pod najvišjim vrhom Karavank - Stolom priljubljeno izhodišče za
popoldansko rekreacijo in sprostitev ali vikend pobeg v osrčje narave. Prostori za počitek so bili urejeni tudi v
projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Poleg pohodnikov, ki se bodisi odpravljajo v visokogorje ali do
številnih planin pod Stolom, boste v tem delu Karavank srečevali veliko kolesarjev. Žirovnica ni samo zibelka
slovenske kulture, temveč tudi gorskega kolesarjenja.
Vikend kolesarski oddih pod Stolom
V projektu Alpe Adria Karavanke je gorsko kolesarjenje pridobilo pomembno novost: nastala je daljinska turnokolesarska pot Trans Karavanke, ki v celotni dolžini meri 132 km in je razdeljena v 5 etap. S pričetkom v
Medvodjah pri Tržiču se vije pod karavanškimi vrhovi vse do Tromeje v Kranjski Gori. Za vseh 5 etap boste
potrebovali več dni in lahko prenočite v planinskih kočah v Planinskem domu na Zelenici, Domu pri izviru
Završnice, v Valvasorjevem domu pod Stolom ali v Domu Pristava v Javorniškem Rovtu. V vseh kočah nudijo
tudi odlično ponudbo planinskih jedi, ki vas bodo okrepčale po športnih aktivnostih.
Za enodnevni izlet si lahko izberete eno izmed dveh etap, ki se pričneta oz. končata v Valvasorjevem domu
pod Stolom. Za dostop do Valvasorjevega doma priporočamo, da pričnete v dolini Završnice, kjer so urejena
tudi parkirišča za vozila, nato pa se podate na povezovalni vzpon do 3. in 4. etape. Od tu lahko nadaljujete
proti zahodu v smeri Mojstrane (4. etapa) ali proti vzhodu proti Planinskemu domu na Zelenici (3. etapa). V
kolikor boste etapo zaključili pri Valvasorjevem domu pod Stolom, lahko bolj izkušeni izberete za spust novo
pot, imenovano Predigra. 2-kilometrska gorsko kolesarska pot se prične na Žirovniški planini in zanjo potrebujete ustrezno zaščitno opremo (poleg obvezne čelade tudi ščitnike za kolena in komolce).
3. etapa: Planinski dom na Zelenici - Valvasorjev dom pod Stolom
Dolžina: 15,5 km
Vzpon: 750 m (zahod-vzhod 900 m)
4. etapa Valvasorjev dom pod Stolom - Mojstrana
Dolžina: 28 km
Vzpon: 1.150 m (zahod-vzhod 1.650 m)

