Dogodek sofinancirata občini Cerknica

in Loška dolina

Društvo ljubiteljev Križne jame vas vabi na

Kolesarski izlet Križna jama - soteska Kadice
V nedeljo11.6.2017
Zbirno mesto 1: Bloška Polica, parkirišče pred gostiščem Rigler, 1384 Grahovo ob 8:00 uri
Zbirno mesto 2: TIC Lož, Lož, Cesta 19. oktobra 49,1386 Stari trg pri Ložu ob 7.30 uri
Na vodenem kolesarskem izletu dolgem 35-40 km si bomo ogledali sigove pregrade v Križni jami in lehnjakove
pregrade v soteski Kadice. Izlet bomo popestrili z dobrotami lokalnega pridelovalca hrane
v vasi Benete na Bloški planoti. Kolesarska zahtevnost izleta je lahka do srednje težka. Trajal bo od 5-6 ur.
Opis poti: Iz izhodiščnih točk se bomo s kolesi spustili/povzpeli do »loškega kamnoloma« (2 km/3 km asfalta, 100
m višinske razlike), kjer si bomo ogledali »brezstropo jamo« - prednico Križne jame. Sledil bo spust do Križne
jame, v kateri si bomo ogledali sigove pregrade, ki so svetovna posebnost (2 km makadama, 50 m višinske razlike).
Sledil bo vzpon na Bloško planoto (5 km asfalta, 150 m višinske razlike) in vožnja po Bloški planoti mimo vasi
Metulje in Topol na Blokah (8 km asfalta in makadama). Po poljskih in gozdnih poteh se bomo peljali med vasema
Topol in Ravne ter se spustili v povirni del soteske Kadice (3,5 km večinoma makadamskih poti in gozdnih vlak,
višinska razlika 150 m). Tam bomo pustili kolesa in se peš odpravili na ogled soteske (1 ura peš hoje). Po ogledu
soteske in njenih značilnosti bomo s kolesi nadaljevali pot proti vasi Benete (2 km asfalt, 50 m višinske razlike). V
vasi bomo obiskali lokalnega pridelovalca hrane, ekološko kmetijo Rot (po domače »Ta dolenji«) in okusili
domače dobrote. Sledil bo povratek skozi vasi Runarsko, Fara na Blokah, Glina na izhodišči na Bloško Polico ali v
Lož (10 km/15 km asfalta).

Za izlet je potrebna primerna kolesarska oprema
(kolo primerno za asfaltne in makadamske poti, čelada…) in pohodni čevlji za ogled soteske Kadice.

Prispevek za vodenje in degustacijo je 5,00 EUR na osebo
Zaželena je predhodna prijava do sobote 10.06.2017 na tel: 041 940 321(Matej)
ali preko e-pošte: krizna_jama@yahoo.com
Več informacij o izletu na zgornjem telefonu oziroma e-pošti.
Udeležba na izletu je na lastno odgovornost.
Izlet bo v vsakem vremenu.
Lepo vabljeni!

