
Kolesarjenje skozi Posavje

KŠTM Sevnica v sodelovanju s Kolesarskim društvom Sevnica za vas pripravlja voden kolesarski izlet
»Kolesarjenje skozi  Posavje.« Projekt podpirajo Občina Sevnica,   KTRC Radeče, grad Rajhenburg s
Kulturnim domom Krško, Občina Kostanjevica na Krki.

Po  letu  premora  znova  pripravljamo  kolesarski  izlet  za  vsakogar. Vabljeni,  da  z  nekoliko  drugačne
perspektive doživite kulturne bisere, urejenost bivanja in naravne lepote našega okolja. Naša želja je,
da vam približamo zanimive  možnosti rabe prostega časa in tudi z namenom, da jih bomo znali skupaj
ponuditi turistom, kateri vse pogosteje segajo po ne konvecionalnih ponudbah in neraziskanih okoljih.

Kdaj:  sobota, 2. junij med 8:45-14:30 uro.

Izlet vključuje:
• Voden kolesarski izlet (udeležba z vašimi kolesi)
• Spremstvo na kolesarskem izletu
• Strokovno vodenje
• Zavarovanje vsakega udeleženca
• Dobrodošlica in osvežitev na vmesnih postankih
• Ogled zbirke Primoža Kozmusa  na gradu Rajhenburg 
• Malica na končni postaji
• Prevoz na izhodiščno mesto je organiziran z avtobusom oz. kamion za kolesa.

Program (čas trajanja: približno 7  ur):
• ob 8.45 - zbirno mesto v Radečah (TRC Savus). Po pozdravnem nagovoru se bomo  peljali do gradu 
Sevnica.
• Priključite se lahko tudi na Gradu Sevnica in tudi na Gradu Rajhenburg po časovnici.
• 9.45 do 10.35 Na gradu Sevnica boste okusili lokalno kulinariko, študentje in mentorji Fakultete za 
turizem Maribor pa vam bodo predstavili projekt ŠIPK, ki je tesno povezan s kolesarstvom.
• Predvidoma ob  10.35 nadaljujemo pot še do enega zanimivega gradu - grad Rajhenburg . 
• Predvidoma ob 11.35 do 12.25 smo na gradu Rajhenburg, kjer bo na ogled zbirka olimpijonika 
Primoža Kozmusa.
• Ob 12.25 nadaljujemo pot proti pravljični Kostanjevici na Krki (Kopališče otok), kjer bo 14.20 do 
16.00 zaključek in druženje.
•  Za povratek ob cca  16.00, bo urejen prevoz za udeležence in kolesa ( Krško 16.20, Brestanica 16.30,
Sevnica 16.50, Radeče 17.20).
• Izlet ponuja pestro naravo, obisk gradov, druženje...

Zahtevnost: ●●○○ Nezahtevna
Kolesarjenje za sprostitev. Primerno za vse z osnovno kondicijo in kolesi, s katerimi se lahko peljemo
po asfaltiranih cestah. Vožnja skladno s cestno-prometnimi predpisi. Mladoletne osebe morajo voziti
v spremstvu vsaj enega od staršev ali skrbnikov. 

Cena izleta:  6 eur. Za šoloobvezne je brezplačno.

Dolžina: celotna pot  Radeče 60 km, Sevnica 47 km, Brestanica 29 km 



Prijave:  so  obvezne  in  jih  sprejemamo  na:  www.kdsevnica.com do  01.06.2018  in  lastnoročnim
podpisom pred začetkom. 

Informacije:
www.kstm.si in www.kdsevnica.com 
info@kstm.si in kd.sevnica@gmail.com 
facebook.com/Kstmsevnica in facebook.com/Kdsevnica
gsm: 00386 31 703 982 

Izvedeno v primeru vsakega vremena.

Lep pozdrav,
KŠTM Sevnica in KD Sevnica
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