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LEGENDA

KARTA KOLESARSKIH POTI - BELA KRAJINA

»GONI KOLO«
– Z BICIKLOM
PO BELI KRAJINI

Rekreativni kolesarski izlet »Goni kolo« – z biciklom po Beli krajini – se odvija v
okviru festivala Jurjevanje v Beli krajini – najstarejšega folklornega festivala v
Sloveniji.

Kolesarski izlet ima dve trase: krajša je dolga 48 km in je primerna tudi za družine
z otroki, daljša trasa je dolga 80 km in povezuje vse tri občine. Organizator prire-
ditve je Športno-rekreativno društvo Črnomelj. Prireditve se odvija tretjo soboto v
mesecu juniju.

VZPON Z BICIKLI
NA MIRNO GORO
Športno-rekreativno društvo Črnomelj drugo nedeljo v mesecu septembru orga-
nizira kolesarsko prireditev »Vzpon z bicikli na Mirno goro«. Mirna gora je najvišja
belokranjska planinska postojanka (1.048 m), kjer stoji tudi lepo urejen in os-
krbovan planinski dom. Prireditev postaja tradicionalna in se je vsako leto
udeleži več kot 100 kolesarjev z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. Dolžina
razgibanega vzpona je 18 km, višinska razlika pa 800 m. Proga se vije med
belokranjskimi vinskimi goricami in po gozdni cesti do doma na Mirni gori.

IZ LJUBLJANE
NA VINSKO VIGRED
Tretji vikend v maju se v Metliki odvija vinarsko-turistična prireditev Vinska
vigred. Pod okriljem Kolesarskega kluba Metliška črnina na prireditev prikolesari
preko 500 kolesarjev. Ti lahko na Vinski vigredi uživajo ob bogatem kulturnem
programu, kozarcu metliške črnine in dobri glasbi. Po veselem dogodku se
domov zagotovo vračajo z obljubo, da se bodo na kolesarski podvig podali tudi
naslednje leto.

KOLESARSKI VZPON
METLIKA–KRAŠNJI VRH
ZA POKAL METLIŠKE ČRNINE
Kolesarski klub Metliška črnina in Kolesarsko društvo Metlika organizirata
"KOLESARSKI VZPON METLIKA–KRAŠNJI VRH ZA POKAL METLIŠKE ČRNINE", ki
se odvija vsako tretjo nedeljo v septembru. Vzpon je namenjen vsem kolesarjem,
ki želijo izkusiti čar dirke ali le preizkusiti lastne sposobnosti in pripravljenost.
Start vzpona je na Trgu svobode v Metliki, od koder kolesarji vozijo 2 km v zaprti
vožnji do letečega starta pri Slamni vasi, kjer se začne dirka na 7,7 km dolgi
progi, z višinsko razliko 290 m. Cilj je pri cerkvi na Krašnjem Vrhu, zaključna prire-
ditev pa pri koči Planinskega društva Metlika, ki se nahaja na 542 m. Prireditev
se odvija ob zaključku kolesarske sezone, ko se kolesarji še zadnjič v letu pome-
rijo med seboj in se v neokrnjeni naravi in sproščenem vzdušju pogovorijo o
dosežkih pretekle sezone.

KOLESARSKE
PRIREDITVE
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KOLESARSKA POT DAMELJ

SPLOŠNI OPIS POTI
Razgibana kolesarska pot Damelj nas po obronkih Poljanske gore mimo slikovitih vasic, polj in travnikov
popelje v dolino reke Kolpe ter nazaj mimo Župančičeve rojstne hiše v Vinici skozi belokranjske steljnike v
mesto Črnomelj. Del kolesarske poti se vije tik ob reki Kolpi po pešpoti, ki nas pripelje v najjužnejšo točko
Slovenije, vasico Kot. Pot je primerna za poldnevni ali celodnevni izlet, saj je ob poti veliko naravnih in
kulturnih biserov, ki jih ne velja izpustiti.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Črnomelj–Kanižarica–Dobliče–Daljne Njive–Špeharji–Kal–Srednji Radenci–Kot –
Damelj– Učakovci–Vinica–Ogulin–Bojanci–Tribuče–Črnomelj

Izhodišče: TIC Črnomelj
Dostop: z avtomobilom: Novo mesto–Metlika–Črnomelj

ali Ivančna Gorica–Žužemberk–Dolenjske Toplice–Črnomelj
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 65 km
Čas: 4 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Vušec (616 m )
Višinska razlika: 466 m
Težavnost: srednje težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Pastoralni center,
cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša-hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele
krajine), Fortunova brajda in kal na Sinjem Vrhu, Najjužnejša slovenska pešpot od Radencev do Damlja,
mlin v Bregu (edini še delujoči mlin na reki Kolpi), jama Kobiljača (izvirna kraška jama ob Kolpi), Kot pri
Damlju (najjužnejša točka Slovenije), Damelj (cerkvica sv. Mihaela), Vinica (spominska zbirka Otona
Župančiča), Hrast (najdišče boksita), Bojanci (cerkev sv. Jurija - pravoslavna cerkev).

1 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
MIRNA GORA ČRNOMELJ–

SPLOŠNI OPIS POTI
Kolesarska pot na Mirno goro nas iz Črnomlja skozi vasice in kočevske gozdove popelje na tretji najvišji
vrh Bele krajine (1048 m) ter nas po krožni poti mimo zidanic odpelje nazaj na izhodišče. Pot zahteva
fizično primerno pripravljenega kolesarja, saj dobra polovica 36 km dolge poti predstavlja ne tako
enostaven vzpon.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Črnomelj–Svibnik–Tušev Dol–Rožič Vrh–Rodine–Planina–Mirna gora–Rodine–Otovec–
Lokve–Črnomelj

Izhodišče: TIC Črnomelj
Dostop: z avtomobilom: Novo mesto–Metlika–Črnomelj

ali Ivančna Gorica–Žužemberk–Dolenjske Toplice–Črnomelj
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 37 km
Čas: 3 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Mirna gora /1047 m )
Višinska razlika: 888 m
Težavnost: zelo težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Pastoralni center,
cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša - hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele
krajine), gozdna železnica Črnomelj – Leseni kamen (iz leta 1929), planinski dom in razgledni stolp na
Mirni gori (planinska postojanka), cerkvica »Marija Hilfe« (lepa izletniška točka z razgledom na Belo
krajino), cerkvica Sv. Jakoba (gotska cerkev), otovški železniški viadukt (v vasi Otovec pri Lokvah, pod
vasjo blizu cerkvice Sv. Jerneja), Planina (nekdanja kočevarska vas, cerkev sv. Elije).

2 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
VTC ČRNOMELJ–

SPLOŠNI OPIS POTI
Kolesarska pot VTC-Črnomelj je po dolžini sicer precej kratka, a se zaradi razgibanega terena in številnih
možnosti za kulinarične ter vinske užitke lahko časovno zavleče v dolg dan. Na poti se nam predstavijo
belokranjski turistični akterji s svojo ponudbo. Ob poti nas spremljajo tudi kulturne in naravne
znamenitosti.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Črnomelj–Svibnik–Stražnji Vrh–Rožič Vrh–Rodine–Doblička gora–Grič–Dobliče–
Kanižarica–Črnomelj

Izhodišče: TIC Črnomelj
Dostop: z avtomobilom: Novo mesto–Metlika–Črnomelj

ali Ivančna Gorica–Žužemberk–Dolenjske Toplice–Črnomelj
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 25 km
Čas: 3 ure
Najvišja točka na poti: n. m.377 m
Višinska razlika: 227 m
Težavnost: srednja

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Pastoralni center,
cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša - hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele
krajine), otovški železniški viadukt (v vasi Otovec pri Lokvah, pod vasjo blizu cerkvice Sv. Jerneja), Rožič
Vrh (kapelica v spomin na kolero), cerkev sv. Nikolaja na Stražnjem Vrhu, cerkev sv. Jakoba v Naklem,
čebelarska domačija Medic, vinograd-niški muzej na prostem, Ankin his na Tanči gori.

TEŽAVNOST

POLJANSKA
KOLESARSKA POT

SPLOŠNI OPIS POTI
Poljanska dolina leži ob vznožju Poljanske gore, ki se v dolgem grebenu razteza na zahodni strani
Črnomlja. Kolesarska pot nas vodi po dobrih 50 km dolgi pot skozi vinograde in gozdove v čisto drugačen
svet miru in tišine ob reki Kolpi. Pot zahteva telesno dobro pripravljenega kolesarja, zaradi dolžine poti,
razgibanosti terena in orientacijsko nekoliko zahtevnejše ture.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Črnomelj–Svibnik–Stražnji Vrh–Mavrlen–Bistrica–Miklarji–Nemška Loka–
Gorenja Podgora–Jelenja vas–Kot ob Kolpi–Sodevci–Dečina–Grič–Dobliče–Kanižarica–Črnomelj

Izhodišče: TIC Črnomelj
Dostop: z avtomobilom: Novo mesto–Metlika–Črnomelj

ali Ivančna Gorica–Žužemberk–Dolenjske Toplice–Črnomelj
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 51 km
Čas: 4 ure
Najvišja točka na poti: n. m.622 m (na odseku Miklarji – Vršič)
Višinska razlika: 468 m
Težavnost: težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Pastoralni center,
cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša - hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele
krajine), Stražnji Vrh (baročna cerkvica Sv. Miklavža), Predgrad (cerkev sv. Nikolaja), razgledna točka
Kozice (markirana planinska pot), Krajinski park Kolpa (zavarovano območje od Radencev do Dragošev).

4 TEŽAVNOST

ŽUPANČIČEVA
KOLESARSKA POT

SPLOŠNI OPIS POTI
Nepogrešljiva izbira za ljubitelje kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Srednje zahtevna
kolesarska pot bo navdušila tudi zahtevnejše rekreativce, saj se pot nad reko Kolpo čez vasi Zilje,
Balkovci in Preloka enakomerno vzpenja. Za pravo doživetje miru med belokranjskimi steljniki poskrbi
lepa stranska pot do vasi Marindol.
Pot je poimenovana po našem rojaku, pesniku in pisatelju Otonu Župančiču, ki se je rodil v belokranjski
Vinici, svojo mladost pa preživel v Dragatušu. Pot se pretežno vije po Krajinskih parkih Kolpa in Lahinja.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Črnomelj–Butoraj–Velika Lahinja–Brdarci–Podlog–Pusti Gradec–Veliki Nerajec–
Mala Lahinja–Belčji Vrh–Perudina–Ogulin–Vinica–Preloka–Zilje–Žuniči–Marindol–Adlešiči–
Črnomelj

Izhodišče: TIC Črnomelj
Dostop: z avtomobilom: Novo mesto–Metlika–Črnomelj

ali Ivančna Gorica–Žužemberk–Dolenjske Toplice–Črnomelj
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 51 km
Čas: 4 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Žeželj (303 m )
Višinska razlika: 150 m
Težavnost: lahka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Pastoralni center,
cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša - hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele
krajine), Krajinski park Lahinja (za obiskovalca zanimiv Pusti Gradec in Veliki Nerajec), Krajinski park
Kolpa (zavarovano območje od Starega trga ob Kolpi do Dragošev), Žeželj (Marijina romarska cerkev),
Vinica (spominska zbirka pesnika Otona Župančiča), Šokčev dvor v Žuničih (značilen kmečki dvor za
tamkajšnje obkolpske vasi, edinstvena belokranjska čebelarska učna pot v Žuničih, galeriji domače obrti v
Adlešičih in Rimu.

5 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT GAČE

SPLOŠNI OPIS POTI
Kolesarska pot nas popelje na belokranjsko smučišče Bela nad Črmošnjicami, v objem kočevskih
gozdov in svežega gorskega zraka. Že začetek poti z vzponom na Semiško goro nam nakaže, da je pot
primerna za zahtevnejše rekreativce.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Semič–Gaber– Vrčice–Črmošnjice–Gače–Komarna vas–Mirna gora–Planina–
Vrčice–Gaber–Semič

Izhodišče: TIC Semič
Dostop: z avtomobilom: iz smeri Novo mesto–Semič

(skozi Uršna sela ali Jugorje pri Metliki do Semiča)
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 30 km
Čas: 4 ure
Najvišja točka na poti: n. m.pod Mirno goro  (918 m )
Višinska razlika: 666 m
Težavnost: zelo težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Krajevna muzejska zbirka, Štefanov trg, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna
cerkev, prvič v pisnih virih omenjena leta 1228), smučišče Bela (Smučarski center Bela, Gače), planinski
dom in razgledni stolp na Mirni gori (planinska postojanka), Divji potok (izvira ob vznožju Gač, potok z
razgibano strugo, polno brzic in slapičev).

6 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT GRADNIK

SPLOŠNI OPIS POTI
Kolesarska pot Gradnik nas popelje na čudovito razgledno točko Smuk (547 m), ki se dviga tik nad
Semičem. Pot je speljana mimo vasi z bogato preteklostjo, tako da tura ne bo navdušila samo ljubiteljev
vzponov, temveč tudi ljubitelje zanimivosti iz zgodovine.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Semič–Stranska vas–Črešnjevec–Cerovec–Gradnik–Sodji vrh–Osojnik–
Brezova Reber–Anzlova gora–Semič

Izhodišče: TIC Semič
Dostop: z avtomobilom: iz smeri Novo mesto–Semič

(skozi Uršna sela ali Jugorje pri Metliki do Semiča)
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 27 km
Čas: 3 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Smuk (547 m )
Višinska razlika: 392 m
Težavnost: srednja

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Krajevna muzejska zbirka, Štefanov trg, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna
cerkev, prvič v pisnih virih omenjena leta 1228), Črešnjevec (muzej na prostem) in vas Osojnik (studenec
in vodnjak), vas Brezova Reber (cerkev sv. Katarine), Smuk (planota nad Semičem), razvaline gradu
Smuk in cerkev sv. Lovrenca.

7 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
LEBICA KRUPA–

SPLOŠNI OPIS POTI
Za prijetno lahkotno vožnjo po pokrajini s številnimi kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi in s še
številčnejšimi naravnimi biseri je za rekreativnega sladokusca ali obiskovalca Bele krajine kolesarska
pot Lebica-Krupa vsekakor nepogrešljiva. Pot vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe in ob
sami reki. Predrti kraški svet je s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami in steljniki
prava učilnica v naravi.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Semič–Krupa–Moverna vas–Vinji Vrh–Brstovec–Brezje–Sadinja vas–Semič

Izhodišče: TIC Semič
Dostop: z avtomobilom: iz smeri Novo mesto–Semič

(skozi Uršna sela ali Jugorje pri Metliki do Semiča)
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 16 km
Čas: 2,5 ure
Najvišja točka na poti: n. m.268 m
Višinska razlika: 122 m
Težavnost: lahka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Krajevna muzejska zbirka, Štefanov trg, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna
cerkev, prvič v pisnih virih omenjena leta 1228), Kraška učna pot od Lebice do Krupe (označena pot za
kolesarje in pohodnike), jama Lebica (vodna kraška jama), kužno znamenje na Trati, kraška jama
Malikovec (se nahaja na cesti Ručetna vas-Semič), cerkev sv. Trojice, Vinji Vrh (romarska cerkev,
sezidana leta 1647), kraška jama Judovska hiša (znamenito prazgodovinsko arheološko najdišče), reka
Krupa (po vodnatosti največji izvir v Beli krajini, ki izvira izpod 30 metrov visoke skalne stene).

8 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
MIRNA GORA SEMIČ–

SPLOŠNI OPIS POTI
Poti, ki vodijo na Mirno goro, ne moremo prešteti na prste ene roke. Mirna gora in poti okoli nje
privabljajo tako rekreativce kot druge obiskovalce Bele krajine. 36 km dolga kolesarska pot poteka
večinoma po gozdnih cestah, zato moramo preveriti ustreznost svojih zračnic, preden se podamo na
preizkušnjo.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Semič–Spodnji Gorenci–Planina–Mirna gora–Planina–Vrčice–Gaber–Semič

Izhodišče: TIC Semič
Dostop: z avtomobilom: iz smeri Novo mesto–Semič

(skozi Uršna sela ali Jugorje pri Metliki do Semiča)
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 36 km
Čas: 4 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Mirna gora (1047 m )
Višinska razlika: 804 m
Težavnost: zelo težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Krajevna muzejska zbirka, Štefanov trg, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna
cerkev, prvič v pisnih virih omenjena leta 1228), kočka lipa (stara 600 let, votlo deblo obsega 780 cm),
gozdna železnica Črnomelj-Leseni kamen (Bremzberg), planinski dom in razgledni stolp na Mirni gori,
Planina (nekdanja kočevarska vas in cerkev sv. Elije).

9 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
VTC SEMIČ–

SPLOŠNI OPIS POTI
Kolesarska pot VTC-Semič nas popelje na čudovito razgledno točko Smuk (547 m), ki se dviga tik nad
Semičem. Na poti srečamo različne naravne in kulturne znamenitosti. Pestrost ponudbe obogatijo
kulinarična in vinogradniška ponudba ob poti, saj, kot lahko vidimo po številu vinogradov ob poti,
belokranjskega vina tu ne manjka.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Semič–Črešnjevec–Krvavčji Vrh–Gradnik–Sodji Vrh–Maline–Brezova Reber–Smuk–
Gaber–Semič

Izhodišče: TIC Semič
Dostop: z avtomobilom: iz smeri Novo mesto–Semič

(skozi Uršna sela ali Jugorje pri Metliki do Semiča)
z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta

Dolžina: 33 km
Čas: 3 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Smuk (547 m )
Višinska razlika: 341 m
Težavnost: srednje težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Krajevna muzejska zbirka, Štefanov trg, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna
cerkev, prvič v pisnih virih omenjena leta 1228), muzej na prostem na Črešnjevcu, vas Brezova Reber
(cerkev sv. Katarine), Smuk (planota nad Semičem), razvaline gradu Smuk in kapelica sv. Lovrenca.

10 TEŽAVNOST

0 5 10 15 20 25 30 35 40

350

300

250

200

150

100

50

0

na
dm

or
sk

a 
vi

ši
na

 (m
)

dolžina poti (km)

45 50 55

Žeželj

KOLESARSKA POT
KRAŠNJI VRH

SPLOŠNI OPIS POTI
Ko iz starega metliškega mestnega jedra odidemo v smer Krašnjega Vrha, potrebujemo s seboj oblico
okrepčil in še več dobre volje, saj je prvi del poti izpostavljen manjšim fizičnim naporom, da dosežemo
vas Radovica. Neokrnjena narava in mogočnost gozdov nas najbolj prevzameta, ko se povzpnemo na 17
metrski razgledni stolp na Krašnjem Vrhu. Na poti proti izhodišču se peljemo čez edinstvene
vinogradniške lege mimo Boldraža nazaj v Metliko.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Metlika–Svržaki–Slamna vas–Radovica–Krašnji Vrh–Radovica–Boldraž–Svržaki–
Metlika

Izhodišče: TIC Metlika (metliški grad)
Dostop: z avtomobilom ali z vlakom iz Novega mesta

Dolžina: 19 km
Čas: 2,5 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Krašnji Vrh (542 m )
Višinska razlika: 383 m
Težavnost: težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka
Božiča, Galerija Kambič in cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju v Metliki,
obnovljena šterna na Radovici, podružnična cerkev sv. Marije na Radovici, vinogradi in zidanice na
Radovici, 17-metrski razgledni stolp na Krašnjem Vrhu, izvir Orehovec na Krašnjem Vrhu, Bečka jama
pod Boldražom.

11 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
VIDOŠIČI

SPLOŠNI OPIS POTI
Pot nas iz Metlike pelje mimo vinomerskih steljnikov naravnost med vinorodne griče in v vinsko
prestolnico Drašiče. Kolesarili bomo po delu vinsko-turistične ceste in se peljali mimo cerkve sv. Ane,
ujete med vinograde. V zadnjem delu kolesarjenja se bomo približali reki Kolpi in območju, kjer se
nahajata dve jami, v katerih se kot posebnost pojavljajo sigaste kope. Tri romarske gotske cerkvice, Tri
fare v vasi Rosalnice, vas ne bodo pustile ravnodušnih. Dan bo ob obisku le-teh zagotovo bolj spokojen.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Metlika–Svržaki–Vidošiči–cerkev sv. Ane–Plešči Vrh–Krmačina–Drašiči–Božakovo–
Želebej–Radoviči–Rosalnice–Metlika

Izhodišče: TIC Metlika (metliški grad)
Dostop: z avtomobilom ali z vlakom iz Novega mesta

Dolžina: 20 km
Čas: 2,5 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Kamenice (334 m )
Višinska razlika: 206 m
Težavnost: srednje težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej v Metliki, Slovenski gasilski muzej dr.
Branka Božiča, Galerija Kambič, cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju, steljniki
na Vinomerju, cerkev sv. Ane in vinogradi (Vidošiči), Soseska zidanica Drašiči in pot Po poteh Soseske
zidanice Drašiči, Učna pot Zdenc-Vidovec na Božakovem, Tri fare v Rosalnicah.

12 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
RAVNACE

SPLOŠNI OPIS POTI
Idilična kolesarska pot nas iz mestnega središča in prometnega vrveža odpelje naravnost pod Gorjance
in med mogočna drevesa, v mir in neokrnjeno naravo. Tukaj je stik ob srečanju z vasicami, kot so
Ravnace, še bolj pristno, saj lahko občudujemo tipično belokranjsko podeželsko arhitekturo. Del poti se
bomo peljali po prometni cesti do Suhorja in nato raziskovanje nadaljevali na poti čez Dragomljo vas,
Lokvico in Krvavčji Vrh do Metlike. Cesta nas občasno popelje mimo kakšne breze, polja in vinogradov. V
teh krajih vam ob srečanju z domačini zagotovo ne bo dolgčas.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Metlika–Grabrovec–Bušinja vas–Dolnji Suhor–Ravnace–Drage–Dole–Hrast–Suhor–
Dragomlja  vas–Lokvica–Krvavčji Vrh–Metlika

Izhodišče: TIC Metlika (metliški grad)
Dostop: z avtomobilom ali z vlakom iz Novega mesta

Dolžina: 23,5 km
Čas: 3 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Drage (465 m )
Višinska razlika: 306 m
Težavnost: srednje težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka
Božiča, Galerija Kambič in cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju v Metliki,
Urbanova pot, vinorodni okoliš Grabrovec, partizansko spominsko obeležje na Suhorju, vasi, kjer je
veliko tipičnih belokranjskih hiš (Ravnace, Drage, Dole), grškokatoliška cerkev Svetica, na Hrastu se
nahaja najdišče iz obdobja Rima.

13 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT KUČAR

SPLOŠNI OPIS POTI
Pot nas iz Metlike vodi v smer Krvavčjega Vrha in nato po makadamu skozi zanimive podeželske vasi do
reke Lahinje. Nato se povzpnemo na 222 metrov visok osamelec, ki je eno najpomembnejših
arheoloških najdišč v Beli krajini in hkrati izjemna razgledna točka na dolino reke Kolpe. Ob povratku se
ustavimo na Otoku ob letalu DC 3 in obujamo spomine na čas druge svetovne vojne. Morda se odločimo
zaviti do sotočja Kolpe in Lahinje v naselju Primostek.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Metlika–smer Krvavčji Vrh (Semič)–makadamska pot mimo deponije Bočka–
Gornje Dobravice–Dolnje Dobravice–Geršiči–Podzemelj–Kučar–Podzemelj–Zemelj–Grm–
Otok–Metlika

Izhodišče: TIC Metlika (metliški grad)
Dostop: z avtomobilom ali z vlakom iz Novega mesta

Dolžina: 18,5 km
Čas: 2 uri
Najvišja točka na poti: n. m.Kučar (222 m )
Višinska razlika: 85 m
Težavnost: lahka, razen vzpona na Kučar

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka
Božiča, Galerija Kambič in cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju v Metliki, Lahinja,
Zdenc v Geršičih, hrib Kučar (razgledna točka, prazgodovinsko gradišče, označena učna pot Kučar-
Kolpa, zemljene gomile), farna cerkev sv. Martina v Podzemlju, letalo DC 3 (Otok), Sotočje rek Lahinje in

14 TEŽAVNOST

KOLESARSKA POT
LETALIŠČE PRILOZJE

SPLOŠNI OPIS POTI
Iz Metlike se čez Krvavčji Vrh, Cerovec in Črešnjevec odpeljemo do Semiča. Pot nadaljujemo po razgibani
cesti skozi Stransko vas, blizu vasi Krupa in mimo reke Krupe do Gradaca, kjer stoji grad na okljuku reke
Lahinje. Pot nas vodi naprej po ravninskem delu med travniki in obdelanimi polji v vas Prilozje, kjer se
nahaja belokranjsko letališče in nedaleč stran ribnik. Na poti nazaj v Metliko se srečamo še z reko Kolpo,
katera nas lahko v poletnih mesecih prijetno ohladi.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI
Relacija: Metlika–Krvavčji Vrh–Cerovec–Črešnjevec–Semič–Stranska vas–Klošter–Gradac–
Prilozje–Krasinec–Podzemelj–Zemelj–Grm–Otok–Primostek–Metlika

Izhodišče: TIC Metlika (metliški grad)
Dostop: z avtomobilom ali z vlakom iz Novega mesta

Dolžina: 35 km
Čas: 3,5 ure
Najvišja točka na poti: n. m.Krvavčji Vrh (234 m )
Višinska razlika: 72 m
Težavnost: srednje težka

ZANIMIVOSTI OB POTI:
Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka
Božiča, Galerija Kambič in cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju v Metliki, izvir
reke Krupe, Sotočje rek Krupe in Lahinje v Kloštru, grad na okljuku reke Lahinje in spominska soba v čast
ustanovitve Rdečega križa Slovenije v Gradacu, Belokranjsko letališče (Aero klub Bela krajina) in ribnik v
Prilozju, stare lipe pred cerkvijo na Krasincu, kopališče ob Kolpi (Krasinec), kamp Podzemelj, zemljene
gomile v Podzemlju, letalo DC 3 (Otok) in sotočje rek Lahinje in Kolpe na Primostku.

15 TEŽAVNOST

TIC SEMIČ
Štefanov trg 7, 8333 Semič
t. +386 7 356 52 00
m. +386 40 62 51 48
e. tic@kc-semic.si
www.kc-semic.si

TICČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340Črnomelj
t. +386 7 305 65 30
f. +386 7 305 65 31
m. +386 40 88 31 62
e. tic.crnomelj@ric-belakrajina.si
www.belakrajina.si

TIC METLIKA
Trg svobode 4, 8330 Metlika
t. +386 7 363 54 70
f. + 386 7 363 54 71
m. +386 40 45 40 19
e. tdvigred.metlika@siol.net
www.metlika-turizem.si
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