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Šola, MTB, potepanja, elektronika, foto

Višinski diagram

Manjka GPX zapis.

Dugi otok
če se odpravite na Dolgi otok (Dugi otok) je obvezna oprema gorsko kolo! Razdalje so
predolge za peš, z avtom se ne vidi skoraj nič, vse je lepo označeno, tako da je treba te
lepe kraje enostavno obiskat s kolesom.
Na skrajnem severu otoka leži zanimiv svetilnik Veli rat.
Veli rat
Iz Božave nas pot pripelje do Velega rata. če pridemo z avtom do tja, ga pustimo nekje
pri tej tabli:

Sledi nekaj kolesarjenja po asfaltni cesti do svetilnika. Ta sploh ni velik. Seveda iz
prave perspektive ha ha.

če pogledamo od bližje, je kar veličasten. Vstopnina je 10 KN.

Po vstopu nas čaka zvito stopnišče vse do vrha.

Kjer v kupoli zagledamo optiko te velike svetilke za pomorščake.
In tole majhno žarnico, ki pa ponoči močno zasveti.

Razgled z vrha je lep. Plaže so peščene in v tem času redko obiskane, kljub temu, da je
bil praznik in toplo morje. Cel otok je bolj tih in miren. Pravi palzam za tiste, ki iščejo
počitek. Kakšnih megazabav na tem otoku ne boste našli.
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Pogled na drugo stran je podoben. Na desni strani se vidi senca svetilnika.

Medtem ko se jim prazni avtocisterna v podzemni vodnjak, so se šofer in še dva odšli
kopat v kristalno čisto vodo.

Okrog svetilnika je veliko poti. Tale borov drevored je prav zanimiv. Do njega pridemo,
če se pri povratku držimo severovzhoda, oz. levo.

Poti za kolo je res veliko, še več prostora pa imajo takile obiskovalci, ki jih okrog otoka
ne manjka, saj so Kornati le streljaj stran.

Pa še nekaj podatkov o nastanitvi:
Bivala sva tukaj , kjer nama je “gazdarica” zaračunala 30€ na dan za odlično
opremljen apartma s klimo.
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