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POROČILO S KOLESARSKEGA IZLETA TRŽIČ-RESIUTTA
Pobuda o kolesarskem izletu je nastala pri Dragici in Franciju, in to še ne en teden pred realizacijo. Na
hitro smo staknili glave in šli v širšo organizacijo – s KOSCEM na kolo. Kosci (Franci, Dragica, Boštjan,
Sarah, Miha, Ina, Sandi, Dejan, Gorazd in Janja) smo zavrteli pedala predzadnjo soboto v avgustu
(22.). Začetki trase segajo v leto 1860, ko je bila zgrajena železniška proga, ki je povezovala Trbiž z
Vidmom (Udine). Širše gledano, je bila to vez med Beljakom in Benetkami. Leta 2000 so železniške
tire prestavili na novo traso, staro železniško pot pa prenovili in uredili v kolesarsko pot. Naš cilj je bil
prekolesariti vsaj del te poti, imenovane Alpe Adria, z močno željo priti do gorske vasice Resiutta.

Zaradi lažje logistike, kolesa le zavzamejo velik del prevoznega sredstva, smo se dobili kar na
postajališču Hrušica. Deset članska Koščeva kolesarska ekipa je tako skupaj štartala do izhodišča v
Trbižu (Tarvisio). Sprva smo se malce povzpeli, nato spustili do »številčenja« v Žabnici (Camporosso)
in v veselem klepetu nadaljevali pot skozi tunele in mostove do mesta Tablja (Pontebba).

Franciju smo komaj sledili.
E: info@srd-kosec.si

Boštjan je pokazal svoj način kolesarjenja.

http: www.srd-kosec.si Zastopnik društva in odgovorna oseba: Primož Strgar, predsednik
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Temu se reče kolesarko uživanje (Dragica).

Sandi in Dejan sta kolesarski IZLET vzela dobesedno.

Prvih 20 kilometrov smo prevozili ne da bi vedeli. Skozi tunele smo se hladili, z mostov slikali slapove in reko
Belo (Fella) ter že kovali nove izletniške načrte. Ob slikoviti pokrajini in rahlem naklonu navzdol smo z lahkoto
prispeli v vas Resiutta, danes poznana predvsem po pečenih piščancih na nabodalih. Kavica, sendvič, za
nekatere le krajši postanek v tem delčku Naravnega parka Julijskih Predalp, sta nas napolnila z energijo za
rahlo vzpenjajoč povratek.

Sprva je še šlo z nasmehom, kasneje malo manj. Ob vračanju smo naredili nekoliko več krajših postankov. Na ta
način smo ohranjali tudi enotnost skupine. Povratek bi si lahko popestrili tudi s krožno potjo čez Sello Neveo, a
se je za tovrstno pot odločil le Gorazd, ki ima od nas nabranih največ kolesarskih kilometrov. Kolesarjenje smo
zaključili z rahlim spustom, prijetno utrujeni, a zadovoljni, saj smo prevozili skoraj 100 km poti.

Zadovoljen in umetniški zaključek kolesarjenja (Ina in Miha)
Poročilo sestavila: Janja Prelovšek
E: info@srd-kosec.si
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