
 

 

 

                                     

 

 

 

 

  

                                                ADRIA BIKE SHOW Vrsar 2017 

                               kolesarski kamp 27.04. – 02.05.2017 

 

Za vse ljubitelje kolesarstva smo za letošnje prvomajske praznike v  
Vrsarju v resort Petalon pripravili Adria Bike Show - kolesarski kamp.  
 
Kamp je namenjen tako zelo dobrim in manj dobrim   
cestnim kolesarjem, kakor tudi za kolesarje z gorskimi, trek in mestnimi kolesi.  
Dnevne vodene ture bodo pripravljene po vaših sposobnostih in željah.  
Istrske ceste so kot na nalašč za uvod v kolesarsko sezono. Punujajo nam čudovito  
naravo in predvsem varnost, kajti  ture bodo vodile po manj obremenjenih cestah z avtomobili. 
Dnevno so bomo po skupinah z vodiči odpravili na različno dolge ture, ki pa se bodo končale 
istočasno na bazenu v Petalonu, kjer bomo ob zasluženem pivu in hrani izmenjali vtise iz ture. 
Poskrbljeno bo za dnevne tematske party-e, glasbeno in ostalo animacijo,  bogate nagrade in 
ostale športne aktivnosti kot so: tenis, Sup, kayaking, balinanje, namizni tenis … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tudi na najmlajše nismo pozabili. V času vašega kolesarjenja bodo otroci v  
različnih delavnicah pod varnim in strokovnim vodstvom. 
 
V kampu bodo na voljo tudi vrhunska kolesa na izposojo. Kolesa boste lahko  
najeli dnevno ali pa cel čas kampa. Imeli bomo tudi testna kolesa in ostalo  
kolesarsko opremo. Na voljo vam bodo izkušeni kolesarski vodiči in mehaniki. 
Kolesa boste lahko shranili v varovanem prostoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za čas kampa smo poskrbeli za vse vrste namestitev:  
 
RESORT PETALON **** 
Soba 1/1    4 dni 275€   5 dni 315€ / osebi 
Soba 1/2              245€             275€ 
APP 1/3                235€            265€ 
APP 1/4                225€            255€ 
APP 1/6                222€            250€ 
V ceni je všteto: pol penzion - buffet, TT, zavarovanje, pijača dobrodošlice, kolesarski paket po 
programu, kolesarsko darilo. 
 
KAMP PORTO SOLE ali KOVERSADA**** 
Šotor, prikolica, avtodom  4 dni 120€    5 dni 125€ / osebi 
V ceni je všteto: prostor + elektrika, TT, zavarovanje, pijača dobrodošlice, kolesarski paket po 
programu, kolesarsko darilo. 
Popusti, otroci do 2let brezplačno, od 3let do 7let -50%, od 8let do 12let -30%. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM KOLESARSKEGA KAMPA: 
 
Četrtek 27.04.2017:  
- prihod do 11 ure in namestitev. 
12.00  Kolesarske ture: spoznavne vožnje in razvstitev v skupine. 
15.00  Druženje in tematski party: ISTRSKE delicije + degustacija vin, zabava z DJ.  
            Ostale športne aktivnosti: tenis, SUP, kajak, namizni tenis, mini golf, odbojka na mivki… 
10.00 – 15.00 ORANGE BIKE TOUR  Izola – Vrsar 75 km 
21.00  Spoznavni večer v Pubu Petalon. 
 
Petek 28.04.2017: 
9.00  Kolesarske ture po grupah: 
Cestna A (80-100 km), Cestna B (60-80 km), Cestna C (50-60 km), MTB, City in Trek ( do 40 km) 
Otroško kolesarjenje z varstvom. 
15.00  Kosilo in druženje z DJ. 
19.00  Ribiška fešta v Vrsarju na rivi. 
 
Sobota 29.04.2017: 
9.00 Kolesarske ture po grupah. 
15.00  Druženje in tematski party: PAŠTA party, zabava z DJ. Ostale športne aktivnosti. 
 
Nedelja 30.04.2017: 
9.00  Kolesarske ture po grupah. 
15.00  Druženje in tematski party: BURGER & PIVO party, zabava z DJ. Ostale športne aktivnosti. 
21.00  Kresovanje 
 
Ponedeljek 01.05.2017: 
9.00  Kolesarske ture po grupah. 
15.00 Druženje in tematski party: prvomajski GRILL party, zabava z DJ. Ostale športne aktivnosti.  
 
Torek 02.05.2017: 
9.00  Kolesarske ture po grupah 
14.00  Odhod domov 
 
Več informacij in prijave na : 
 
www.smucarski-klub-ptuj.si 
sk.ptuj@gmail.com 
031 873902 
 

VABLJENI !!! 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                               medijski partner 

http://www.smucarski-klub-ptuj.si/

