Smaragdne kolesarske poti

Kras smer Trstelj
Lokacija: Kostanjevica
Trajanje: 2,5 - 3,5 h
Dolžina: 21 km
Zahtevnost: 5
Višina izhodišča: 276 m
Najvišja točka: 643 m
Višinska razlika: 430 m
Podlaga: 32% asfalt, 58% makadam, 10% pot
Za ljubitelje zgodovine je nadvse privlačno raziskovanje nekdanjega bojišča iz prve svetovne vojne, medtem
ko bodo v kraških vaseh na svoj račun prišli vsi, ki jih očarajo elementi značilne kamnite arhitekture in okusi
prelepe vinorodne pokrajine.
Ko iz spodnje Vipavske doline gledamo proti jugu, vidimo hribovje, ki ga pokrivajo obsežni temni borovi
gozdovi. Zaradi tega se je teh vrhov oprijelo ime Črni hribi. Ko se povzpnemo nanje, se temačni prizvok hitro
izgubi, saj nam kolesarjenje po območju med Trsteljem in Cerjem nudi izjemen razgled na Kras in okoliške
pokrajine med morjem in Alpami. Za ljubitelje zgodovine je nadvse privlačno raziskovanje nekdanjega bojišča
iz prve svetovne vojne, medtem ko bodo v kraških vaseh na svoj račun prišli vsi, ki jih očarajo elementi
značilne kamnite arhitekture in okusi prelepe vinorodne pokrajine. Pot začnemo v Kostanjevici na Krasu in se
po cesti napotimo skozi Novelo in Temnico. Vasice so postavljene na slikovitih legah vrh gričev in se
spogledujejo s sinjim Jadranskim morjem. Gruče hiš so postavljene tesno ena ob drugi, da so domačini v njih
lahko našli zavetje pred znamenito burjo. Za Temnico začnemo lagoden vzpon proti Trstelju, ki s 643 m
predstavlja najvišjo točko in najlepši razglednik tega dela Krasa. Tik pod vrhom se lahko okrepčamo v
planinski koči. V nadaljevanju kolesarimo po gozdni cesti skozi borove gozdove in mimo razgledišč med
posameznimi vrhovi. Na Fajtjem hribu je čas že zacelil rane krvavega bojišča soške fronte. O takratnem
dogajanju pričajo le posamezne kaverne, strelski jarki in drugi ostanki, ki jih danes povezujejo Poti miru. Na
Cerju doživimo piko na i v obširnem razgledu. Kot na dlani je tako rekoč celotno območje, ki se ga dotaknejo v
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tem vodniku opisane poti. Prek značilne kraške gmajne se vrnemo v Kostanjevico.
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