
Vodena doživetja

S KOLESOM 
PO ŠALEŠKI 
DOLINI
Med griči, gozdovi, rekami 
in jezeri se s kolesarskim 
vodnikom in na lastni pogon 
podajte navzgor, navzgor 
proti soncu. Po nove zgodbe, 
razglede in doživetja.  

 

Poiščite pravo pot zase.

VODENA 

DOŽIVETJA
POT 2 – Po kulturnih obronkih Šoštanja



POT 2 – Po kulturnih obronkih Šoštanja
Iz Velenjske plaže se bomo podali na zahod Šaleške doline – mimo Šoštanja in 
Florjana do vznožja Belih Vod. Pot bomo nadaljevali mimo Mornove zijalke do kmetije 
Žlebnik, kjer je pod streli orožnika padel Karel Destovnik Kajuh. Sledi pot do najjužnejše 
ohranjene dimnice v Evropi – Kavčnikove dimnice. Ob koncu pa nas čaka še spust do 
razvalin gradu Fortenek, mimo Turistične kmetije Apat do Škalskega in Velenjskega 
jezera.

Razgibana in kulturnih znamenitosti polna krožna turno-kolesarska pot.

DOLŽINA: 38,08 km
VIŠINSKA RAZLIKA: 1.079 m
NAJVIŠJA TOČKA: 789 m
OKVIRNI ČAS: 3 – 4 ure

TEŽAVNOST: srednje zahtevna tura 
(vzpon V2, spust S3)
PODLAGA: makedam, asfalt, gozdna vlaka
PANORAMA: 

POT 1  – Na Goro jurišev 

POT 2  –  Po kulturnih obronkih Šoštanja

POT 3  –  Po okolici Topolšice 

POT 4  –  Na Škalski hrib 

POT 5  – Po Martinovih poteh 
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Izkoristite priložnost za 
aktivnosti v naravi Šaleške 
doline in ne pozabite, da 
lahko skrite poti doživite tudi 
s kolesarskim vodnikom!

Posamezniki ali skupina prijateljev, 
lahko pri nas najamete profesionalnega 
kolesarskega vodnika z večletnimi 
izkušnjami. 

Prednosti kolesarjenja z vodnikom: 

• poznavanje terena in znamenitosti 
ob kolesarski poti, 

• prilagodljivost glede na vaše znanje 
in kondicijsko pripravljenost, 

• pomoč pri nastavitvah kolesa,

• nasveti za izboljšanje tehnike vožnje, 
ki vam bodo omogočale užitke in 
popoln izkoristek kolesa.

Naši kolesarski vodniki imajo licence 
Turnokolesarski vodnik TKV1

Informacije in rezervacije:
Zavod za turizem Šaleške doline
Stari trg 3, SI-3320 Velenje 
		turizem@velenje.si
	+386 (0)3 896 17 15
    www.visitsaleska.si


