Sporočilo za medije

Savska kolesarska karavana se bo ustavila tudi v Ljubljani
Ljubljana, 26. maj 2016 – V Ljubljano znova prihaja kolesarska karavana Sava Tour 2016, ki bo
na več kot 800 kilometrov dolgi poti povezala kraje ob Savi od izvira reke v Zelencih do
Beograda, s tem pa tudi spomnila na 1. junij – dan reke Save. V devetdnevni turi bodo kolesarji
oživili zamisel o obsavski kolesarski poti, ki v promociji te trajnostne oblike mobilnosti in
turizma združuje kar štiri države: Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Srbijo. V
petek, 27. maja, jih bo ob 16. uri pred ljubljansko Mestno hišo sprejel podžupan prof. Janez
Koželj s sodelavci mestne uprave.
Mednarodno skupino, ki jo sestavlja sedem
kolesarjev iz navedenih držav, bodo na
celotnem slovenskem delu trase spremljali
kolesarji TD Rekreatur, na posameznih
odsekih pa se jim bodo pridružili še člani
Slovenske kolesarske mreže in lokalnih
društev. Udeleženci tega kolesarskega
potovanja se bodo lahko okrepčali z Okusi
Ljubljane, za katere bo poskrbel Turizem
Ljubljana, ki bo kolesarjem ob tej priložnosti
podaril tudi športne majice. Spoznali bodo še
informacijsko točko Zelene prestolnice
Evrope 2016, Točko.Zate., ter projekt Sava –
reka, ki povezuje.
V Mestni občini Ljubljana smo namreč v sklopu tega projekta uredili vzorčno pot ob Savi, s katero
nameravamo povezati sosednje občine. Projekt ureditve kolesarske poti oz. rekreacijskega in
izobraževalnega območja ob Savi kot pilotni projekt smo predstavili tudi Mednarodni komisiji za
Savski bazen (ISRBC), saj predstavlja družbeno odgovornost do širše regije ob reki Savi. S primeri
dobre prakse ureditve Ljubljanice in Save želimo pomagati čezmejni iniciativi urejanja obrečnega
prostora in prispevati k prijateljskem sodelovanju mest na tej poti.
Projekt Sava Tour 2016 financira ISRBC, ki je leta 2013 začela razvijati kolesarske steze ob reki Savi
kot delom svojih aktivnosti na razvoju rečnega turizma v Savskem bazenu. V sklopu Evropskega
kolesarskega festivala 2016 dogodek podpira tudi Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske.
Ekipa bo o svojem potovanju pisala blog, delila izkušnje in objavljala fotografije – sledili jim boste
lahko na tem naslovu: http://sava.pedala.hr.

