
Nedelja, 3. april 2022

14. BR’STOVSKA ŠPARGLJADA14. BR’STOVSKA ŠPARGLJADA  
KOLOOSMICAKOLOOSMICA  

inin  ŠPARGLJEV POHODŠPARGLJEV POHOD  

Turistično društvo Brest 
vabi na tradicionalno 
rekreativno – kulinarično prireditev

 Brestovica pri Komnu -  pred vaško šolo
KoloosmicaKoloosmica

V okviru prireditve Slovenija kolesari Čezmejno kolesarjenje 
po slovenskem in zamejskem Krasu. Dolžina proge cca 30 km, 

ki poteka po kraških kolovozih in stezah. Zato potrebujete gorsko 
ali treking kolo in zaščitno čelado. Vmesni postanek z okrepčilom v slovenski 

zamejski vasi na kraški osmici. Cilj je na Špargljadi. 
Prijave od 8.30 dalje / Štart ob 9.00 

Špargljev pohodŠpargljev pohod
Za ljubitelje pohodništva, ki se bodo lahko podali na  voden krožni pohod po 
kraških kolovozih in skritih stezicah okoliških vzpetin, po sledeh soške fronte 

in po sosednjih zamejskih vaseh. Cilj je na Špargljadi. Potrebna je primerna 
pohodniška obutev!  Dolžina pohoda  do 12 km oz  do 3 ure hoje.

Prijave od 9.00 dalje. Štart ob 9.30.

ŠpargljadaŠpargljada
Kulinarična prireditev, ki poteka v osrčju enega izmed najboljših rastišč divjih 
špargljev na Krasu, v Brestovici pri Komnu. Začetek ob 11.00
Ugotavljanje teže obešenega pršuta

www.brestovica.com  
Informacije:  tel.  040 815 552,  031 670 760
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ČEZMEJNO KOLESARJENJE PO KRASU 
 

www.brestovica .com 
 

Progi bosta dve. Daljša  proga je dolga 25  
km, krajša 10 km. Progi, ki potekata po  
Slovenije in Italiji sta  razgibani, za  
kolesarjenje pa udeleženci potrebujejo  
gorsko kolo ali kolo z debelejšimi gumami in 
zaščitno čelado.   
Za spremljevalce in otroke bo organiziran 
voden ogled Brestovice. 
 
Prispevek vključuje osvežilne napitke na 
postankih in okrepčitev. Na zaključku kraška 
malica in kozarec terana, za mlade pa sok. 
Izžrebane številke bodo prejele posebne 
nagrade. 
Prireditev podpira in sofinancira občina Komen. 
 
Informacije na tel.: 031 670 760 Stane Nedelja, 18. april 2010 ob 10.00 uri pred Vaško šolo.                               031 719 661 Jurij 

Turistično društvo Brest BRESTOVICA PRI KOMNU  Prijave na www.brestovica.com. 
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