KOLESARSKI VODIČ

Zadar Z OKOLICO
ZADAR GRANFONDO & 3 TRASE / NESKONČNO DOŽIVETIJ

SLO
Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.

DAMI ZUPI

WHY NOT? ZAKAJ PA NE?
Kolo je zagotovo najboljši način spoznavanja
novih krajev in ljudi. S preprostim poganjanjem
pedal se vam odpirajo praktično neskončne
možnosti, le izkoristiti jih je treba.

In boljša, kot je vaša kondicija, več zanimivih prigod se vam bo pripetilo. Govorimo o kondiciji
telesa in uma. In kje bi to najbolje dosegli, kot v krasni morski regiji, kakršna je Zadar z
okolico? Seveda, zagotovo vsi poznamo kolesarje, ki »gonijo« že vse življenje. Moja pot pa
je bistveno drugačna – dovolite, da vam jo predstavim!
Star sem 40 let, s kolesarjenjem in športom nasploh pa sem se srečal pred petimi leti.
Dovolite, da podkrepim s podatki - v tem času sem prevozil več kot 125 tisoč kilometrov,
in ne le turistično. Osvojil sem ultramaratonsko tekmo 4 Corners of Croatia (4CC, 4 vogali
Hrvaške), dolgo 1450 km, opravil sem več kot petdeset 200-kilometrskih kolesarskih tur,
podal sem se tudi na 7-dnevno kolesarjenje iz Trsta do Aten, s severa Italije na jug Grčije.
Še veliko tekem me je videlo, tudi 1. GranFondo Falkensteiner v Zadru. S kolesom sem
do sedaj užival v vsaj šestnajstih državah. In še posebej ponosen sem, da sem ustanovil
dobrodelno vožnjo DOS (dobrodelno okrog Slovenije) – 1225 kilometrov dolgo progo
prevozimo vsako leto meseca maja.
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Ob vsem navedenem so izjemnega pomena
tudi storitve, ki jih kolesar potrebuje v času,
ki ga preživi aktivno – na kolesu ali brez
kolesa. Seveda, dnevi brez kolesa so prav
tako lahko rekreativni izziv, ali pa le čas za
mehko sprostitev na sto in en način.
V našem hotelu Falkensteiner zagotavljamo
kolesarjem vse, kar potrebujejo: udobno
namestitev, odlično hrano, sprostilne
aktivnosti in številne vrste rekreacije.
Seveda se lahko pri nas povsem osredotočite
na kolesarski šport, če tako želite!
Ko sem začenjal s kolesarjenjem, mi je
takšno okolje manjkalo. Veseli me, da vam
ga lahko predstavim, in obljubim, da je
lahko to najbolje, kar naredite za svojo dušo
in telo.
Vabim vas, da v našem kolesarskem vodiču preverite ponudbo, pridete odpeljat
vnaprej načrtovane proge, ali pa kar tako
raziskujete Zadar z okolico.
Vem, našteti podvigi so morda ekstremni
– ali pa tudi ne, kakor za koga. A hočem
povedati le – kolesarjenje je postalo moj
način življenja. Izbral sem ga in rad ga
imam. In za vas sprememba ne rabi biti
tako radikalna.
Ne glede na to, zakaj želite kolesariti,
in kako zelo intenzivno se boste lotili te
rekreativne ali športne dejavnosti, pa bi
vam rad na srce položil le eno – dobro se
pripravite na sezono, in v vsakem primeru
si privoščite kakovosten aktiven dopust!

Se vidimo na cesti,
Dami Zupi
www.dami-zupi.com
Instagram: dami_zupi
Strava: Dami Zupi

Pa smo spet v Zadru. Mesto z okolico ponuja
izjemne sprostitvene kotičke za rekracijo
in tudi športne izzive. Nešteto kolesarskih
možnosti je kot na dlani. Lahko se osvežite
na ravninah, ob obali, ali pa izberete manj ali
bolj zahtevne vzpone na Velebit. Podnebje
je primerno za kolesarjenje skoraj vse leto.
Tudi zato je Zadar najbolj priljubljena
kolesarska destinacija na Hrvaškem.

Falkensteiner Resort Borik - Kolesarjem prijazen hotel
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PLAŽA ŽDRIJAC
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ŠTART / CILJ:
Falkensteiner Resort Borik
SMER:
proti urinemu kazalcu
DOLŽINA:
72 km
VIŠINSKA RAZLIKA:
528 m
PREDVIDEN ČAS VOŽNJE:
2 h 30 min

ŠTART / CILJ
Dami Zupi

ZADAR

TRASA 1 // OTOK VIR

Trasa nas popelje ispred hotela Falkensteiner Club Funimation Borik do
mesteca Nin ter vse do skrajne točke na otoku Viru. V bližini Nina priporočamo
obvezen postanek na plaži Ždrijac, ki je raj za kajtanje, surfanje ter za vse, ki
želijo izkoristiti ugoden veter. Na otoku Viru pa si obvezno vzemite nekaj minut za
postanek na plaži Duboka Draga, ki nudi dih jemajoče poglede na Velebit ter otok
Pag. Nasploh otok Vir slovi po lepih in urejenih cestah ter lepih panoramskih
prizorih. Na otoku se tudi večkrat letno organizirajo kolesarski maratoni ter
triatloni.

Prevzemi traso 1
v svoj pametni telefon.
KRAJI ZA POSTANEK:
Staro mesto Nin,
plaža Ždrijac, otok Vir,
Duboka Draga
#falkensteiner
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Otok Vir

Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.

ŠTART / CILJ:
SMER:
DOLŽINA:
VIŠINSKA RAZLIKA:
PREDVIDEN ČAS VOŽNJE:

Falkensteiner Resort Borik
v smeri urinega kazalca
78 km
790 m
3 h s postanki
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ŠTART/CILJ

ZADAR
ZEMUNIK
Dami Zupi

TRASA 2 // NOVIGRAD

S predlogom te trase vas želimo navdušiti, da raziskujete. Zadar z okolico nudi
neštete danosti za kolesarje in vse aktivnega oddiha željne! Trasa nas popelje skozi
številne vasice do mesteca Posedarje, ki se nahaja ob obali Novigradskega morja.
Sledi 10 km lahkotne vožnje vzdolž obale vse do enega najbolj slikovitih mest v tem
delu Dalmacije, Novigrad. Priporočamo postanek na vidikovac “Viduke” ki nudi
prekrasen pogled na kombinacijo mesta, zaliva, Masleničkega mostu ter masiva
Velebit. Obvezen spust do tega slikovitega mesta. Ob povratku proti Zadru peljemo
mimo mestnega letališča na Zemunik, celotna pot pa je bolj ali manj ravninska.

Prevzemi traso 2
v svoj pametni telefon.
KRAJI ZA POSTANEK:
Posedarje, Novigrad,
vidikovac “Viduke”, Maslenički most,
dolina Zrmanje, Velebit, Zemunik
#falkensteiner

cycling

Kolesarski vodič
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Novigrad

Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.

ŠTART / CILJ

ŠTART / CILJ:
Falkensteiner Resort Borik
SMER:
proti urinemu kazalcu
DOLŽINA:
12,6 km
VIŠINSKA RAZLIKA:
51 m
PREDVIDEN ČAS VOŽNJE:
1h
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ZADAR
Dami Zupi

TRASA 3 // ZADAR (DRUŽINSKA)

Namen trase je aktivno spoznati lepote mesta Zadar. Popelje nas mimo
zgodovinskih in drugih zanimivosti. Tako lahko opazujemo sončni zahod pri
atrakciji imenovani “Pozdrav soncu”, zapeljemo se po starodobni glavni zadarski
ulici imenovani “Kalelarga”, popijemo kavo ob katedrali Sv. Stošije in zapustimo
staro mesto jedro skozi stara mestna vrata. Navdušeni boste nad utripom
mesta, arhitekturnimi presežki ter gostoljubjem domačinov.

Prevzemi traso 3
v svoj pametni telefon.
KRAJI ZA POSTANEK:
atrakcija ‘Pozdrav soncu”,
ulica Kalelarga, katedrala Sv. Stošije,
stara mestna vrata
#falkensteiner
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Zadar - Ulica Kalelarga

Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.

OTOK VIR
Dami Zupi

NIN

ŠTART / CILJ:
Falkensteiner Resort Borik
SMER:
kot je v opisu spodaj
DOLŽINA:
116 km
VIŠINSKA RAZLIKA:
973 m
PREDVIDEN ČAS VOŽNJE:
3h

ŠTART / CILJ

ZADAR

ZADAR GRANFONDO

Granfondo Classic se prične in poteka po severozahodnih delih zadrske županije
(Zadar – Kožino – Zaton - Nin – Vir), povratek na cilj pa vodi mimo jugovzhodnih
delov županije (Vir – Vrsi – Ljubač – Ražanac – Jovići – Radovin – Visočane
– Poljica – Mazija – Nin - Zadar). Skratka, start in cilj sta na isti lokaciji – pri
atraktivnem turističnem kompleksu Falkensteiner Borik.

Prevzemi traso GranFondo
v svoj pametni telefon.
ZMAGOVALEC DIRKE
Prvi Granfondo Falkenstainer Zadar
so priredili leta 2019, kjer je suvereno
v samostojnem begu, dirko dobil Dami Zupi.
#falkensteiner
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Kolesarski vodič

Zadar Z OKOLICO

Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.

KOLESARSKA DIRKA

DIRKA GRANFONDO

Impresivna kolesarska trasa dirke po severnem delu zadrske županije bo v
vas zagotovo prebudila domišljijo, ko se boste vozili po eni najlepših cest in
najspektakularnih lokacijah te županije. Lahko se preizkusite v vožnji na 120km progi, na kateri boste imeli možnost okusiti vse lepote narave, kajti proga je
speljana ob morju, planinah, travnikih, pašnikih, preko mostu na otok in nazaj.
Vsekakor boste očarani nad lepoto narave. Vsi udeleženci dirke imajo start in
cilj na isti lokaciji – v mestu Zadar – Falkensteiner Resort Borik.

#falkensteiner
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www.zadargranfondo.com
ŠTART/CILJ: Falkensteiner Resort Borik
Zadar Granfondo Classic

GLAVNA TRASA: 120 km
VIŠINSKA RAZLIKA: 1.034 m

Zadar Granfondo Small

KRAJŠA TRASA: 65 km
VIŠINSKA RAZLIKA: 516 m

Prireditev Granfondo Falkensteiner
Borik – Zadrsko območje je vedno
obogatena s štiridnevnim programom
kolesarskega kampa 4 dni pred dirko.

Gran Fondo World Tour® je prva športna
kolesarska dirka na svetu, ki je vpisana na
koledar kolesarskih amaterjev, navdušenih
kolesarjev. Omogoča jim vstop v svetovni svet
neprofesionalnih kolesarjev.
Ponuja možnost, da se kolesarji priključijo
kvalitetnim športnim dogodkom na raznih
kontinentih, kot so npr. kolesarjenje čez
glavne azijske stepe (Galibier–Madeleine),
čez južnoafriške hribe (Kwa-Zulu Natal), ob
kalifornijski obali, čez korejske gore, pod
vročim španskim sonce vse do norveških
pokrajin. Vsi ti dogodki omogočajo kolesarjem,
da si nabirajo točke na svetovni lestvici, ki je
odprta za vse kolesarje, ne glede na stopnjo.
Gran Fondo World Tour® temelji na svetovno
znanih Gran Fondo dogodkih, ki vključujejo
vse udeležence v poseben sistem, z
namenom najti najboljšega Gran Fondo
kolesarja oziroma kolesarko oziroma najbolj
konstantnega kolesarja na različnih dogodkih
v organizaciji Gran Fondo.

Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.

Toni Dujmenović
Direktor Gran Fondo dirke
Sport & recreation manager
Falkensteiner hotels & residences
Dragi ljubitelji kolesarstva, gosti in udeleženci kolesarske dirke Zadar GranFondo!
V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu organizatorja, v lastnem imenu
in v imenu vseh oseb, ki sodelujejo pri organizaciji mednarodne kolesarske cestne
dirke GranFondo Falkensteiner Borik – Zadrsko območje, ki se odvija v organizaciji
Falkensteiner Resorta Borik (Borik d.o.o.), v zadrski županiji, s startom in ciljem v mestu
Zadar pred hotelom Falkensteiner Club Funimation.
Zadar Granfondo je najljepši in najbolje organiziran kolesarski maraton na dalmatinski
obali, kjer lahko ustvarite svoje kolesarske ambicije ali pa enostavno uživate v čudovitem
zaključku sezone ter povežete rekreacijo z okusno dalmatinsko kuhinjo. Oktobrski
kolesarski maraton traja 3 dni. Sobota je rezervirana za bolj kondicijsko pripravljene
kolesarje, ki se lahko pomerijo na 65 km progi Zadar Granfondo Small ali 120 km progi
Zadar Granfondo Classic.
Dogodek je hkrati športni in prijazen družinam, zato gostje prihajajo s svojimi družinami.
Cilj nam je, da prepoznajo zadrsko območje kot idealno destinacijo za aktiven odmor. Ker
pa aktivni turizem postaja najbolj prepoznavna oblika turizma, čigar rast je zelo vidna,
nam je želja, da svojo ponudbo razširimo za obiskovalce, ki so radi aktivni v času oddiha.
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Kot bivši profesionalni športnik, član reprezentance, član svetovne organizacije ter oseba
z veliko izkušenj v organiziranju mnogih športnih projektov, med drugim tudi Zadar
GranFondo dirke, želim vsem dobrodošlico in obilo športnega duha na naši tekmovalni dirki.
Moja želja je, da se v Zadru in zadrski županiji dobro počutite in tekmujete v zdravem
športnem duhu, ki ga premore vsak pravi športnik, kajti le tako lahko ta kolesarska dirka
pusti čudovit pečat in vas opomni na najbolje v vas.
Z isto željo usmerjam sebe in cel organizacijski tim, da bi izpolnili vsa pričakovanja
udeležencev dirke in na koncu uspeli pri obsežni organizaciji tako pomembnega športnega
projekta, kot je tale mednarodna kolesarska cestna dirka na visokem nivoju – GranFondo
Falkensteiner Borik – Zadar Region. Ta dirka je v mesto Zadar in zadrsko županijo
pripeljala mnoge kolesarje iz vseh delov sveta.
Prepričan sem, da bomo vsi skupaj poskrbeli za dobro organizacijo dirke in s tem dokazali,
da smo pripravljeni na takšne dogodke tako danes kot tudi v prihodnosti. Ob tej priložnosti
želim vsem vam, da uživate v dogodkih, ki jih ponuja zadrska županija, hotelski kompleks
Falkensteiner Borik, predvsem pa v GranFondo dirki od starta do cilja, ter vas
vabim, da ostanete del tega športnega dogodka, ki se odvija vsako leto.
Vsem udeležencem dirke želim veliko uspeha, sreče, njim in njihovemu
spremstvu pa prijetno bivanje v prelepem Zadru in v Falkensteiner
Resortu Borik.
Veliko športne sreče vsem tekmovalcem!
Toni Dujmenović
Direktor dirke

Marin Kirin
Član uprave Borik d.o.o.
Generalni direktor
Falkensteiner hotels & residences
Drage dame in gospodje, dragi gosti, športniki in prijatelji, v imenu Falkensteinerja in
v svojem lastnem imenu izrekam veliko zadovoljstvo, kajti imamo to možnost, da vas
gostimo v kompleksu Falkensteiner Resort Borik.
Ponosni smo, da smo dobili možnost organizirati mednarodno kolesarsko cestno dirko v
kategoriji Gran Fondo pod okriljem svetovne kolesarske federacije UCI.
Falkensteiner Hotels & Residences so znani po gostoljubnosti, ki traja že vse od 1959.
leta. Prav tako cenimo vrednote, ki jih prinašajo takšne športne prireditve, zato se trudimo
izpolniti vsa vaša pričakovanja kot gostitelji.
Prepričani smo, da bomo vsako leto Gran Fondo dirko dvignili na višjo raven, hkrati pa bo
sama dirka postala tradicionalna mednarodna dirka v ponos ekipe Falkensteiner in mesta
Zadar.
Verjamemo, da bo vsaka že končana in prihodnja dirka ostala v lepem spominu vsem
obiskovalcem, tekmovalcem in njihovim družinam. Osebna doživetja naših gostov so
vedno najboljše priporočilo za obiske v prihodnosti.
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Menimo, da organiziramo eno od najlepših in najbolje organiziranih Granfond dirk na
našem območju. Organizacijska ekipa, ki vodi tudi druge projekte v sklopu Falkensteiner
Borik hotelskega kompleksa, je vešča v pripravi tridnevnega dogodka na način, da se vsi
kolesarji sprostijo ob koncu sezone na morju in preživijo lepe trenutke v sklopu kompleksa
Falkensteiner Resort Borik.
Verjamem, da je ravno kolesarski turizem ena od ključnih oblik turizma, ki jo je potrebno
razvijati in ponuditi gostom tudi izven poletne sezone. V zadrski županiji imamo vse potrebno
za ljubitelje kolesarstva – raznolike kolesarske steze, naravne lepote, bogato gastronomsko
ponudbo, tu pa so tudi vse vrhunske športne prireditve, kot je Zadar Granfondo.
Predvsem vam želim, da se počutite sprejete in da doživite našo zadrsko županijo, mesto
Zadar in hotelski kompleks Falkensteiner Resort Borik kot avtentičen in poseben kraj,
kjer je prisotno veliko gostoljubnosti.
Veliko športne sreče vsem tekmovalcem na dirki!
Marin Kirin
Borik d.o.o. – Član Uprave

Falkensteiner Resort Borik - Kolesarjem prijazen hotel

ŠTART/CILJ

FALKENSTEINER

Club Funimation ****
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ŠTART/CILJ

HOTEL FALKENSTEINER
Club Funimation Borik

Najboljši družinski hotel na Hrvaškem
Katera je čarobna formula, da se ustvari priljubljen All inclusive družinski klub na
Hrvaškem? Mediteranski melos, velik nabor aktivnosti, prostrani vodni svijet, notranji
bazen in prečudovita uvala za plavanje. Kot da to ni dovolj, so se v Falkensteiner
Clubu Funimation Borik odločili, da svojim gostom ponudijo še fantastični zabavni
in športni program, pa tudi lastni ekskluzivni Thalasso & SPA center.

Falkensteiner Resort Borik - Kolesarjem prijazen hotel

FALKENSTEINER Club Funimation ****

Kaj Vam nudimo?
Mediteranski zrak, velik nabor aktivnosti, prostrani vodni svijet in čudovita
uvala za kopanje. Kot dodatna ponudba pa je tu še fantastičen zabavni in športni
program, kot tudi lastni ekskluzivni Thalasso & SPA center.
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258 sob in apartmajev, 146 prenovljenih od junija 2018
2.500 m2 Acquapura Thalasso & SPA center Borik
Opsežen hotelski kompleks točno na 1,7 km dolgi zadrski plaži
All - Inclusive ponudba
24-urna sobna postrežba
otroški svet Falky Land, pustolovsko igrišče, plavajoči bazen, otroška diskoteka,
Falky SPA ponudba, oprema za dojenčke (glede na potrebe)
Obsežen bazen z ogromnim toboganom
Vključena usluga mini-bara
Profesionalna skrb za otroke in animacija
Center za vodne športe (potapljanje)
Popolno opremljen in moderen prostor za sestanke in konference na površini od 1.280 m2
Profesionalni tenis center

#falkensteiner
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Falkensteiner Resort Borik - Kolesarjem prijazen hotel

KAMP

FALKENSTEINER KAMP
Premium Camp Zadar *****

V sredini mirnega parka v sklopu Falkensteiner Resorta Borik, ravno na plaži,
dolgi 1 km, nedaleč od zgodovinskega mesta Zadra, vas čaka Falkensteiner
Premium Camp Zadar s 5 zvezdicami. Izjemen dizajn, izvrstna kuhinja, prijateljska
sobna usluga, profesionalna skrb za otroke v Falky-Landu, moderne umivalnice,
Acquapura SPA področje s savno in hidromasažno kadjo, in še mnogo več smo
pripravili za vas in vašo družino. V sklopu kampa se nahaja še restavracija Amore,
ki nudi izvrstno hrano za kosila in večerje, lahko pa se odločite le za odličen zajtrk!
Namestitev si lahko izberete na parcelah ob morju, v prekrasno urejenih mobilnih
hiškah ali v glamping šotorih.
Mi skrbimo za vas in vaše družine, smo kamp brez avtomobilov.
Ne pozabite pa na vaše hišne ljubljenčke.

#falkensteiner
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Falkensteiner Resort Borik - Kolesarjem prijazen hotel

Say YES! tog
everythin

ZADAR

Zadar je mesto romantike in ljubezni, mesto strasti in duha! Je mesto, ki z
veseljem odkriva nove oblike umetnosti in nove ideje, da bi obogatil ponudbo v
svojem veličastnem mestu.
Istočasno pa je Zadar mirno okolje in dinamično modern center, ki vsakega
pričaka z odprtimi rokami in pusti sled pri vsakem zaljubljenem obiskovalcu!

HRVATSKA

ZADAR

ZADAR je mesto v severni Dalmaciji,

in glavno mesto Zadarske županije.

ŠT. PREBIVALCEV: 170.000
POVRŠINA: 25 km2
NADMORSKA VIŠINA: 0 m

#falkensteiner
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Kolesarski vodič

Zadar Z OKOLICO

Kolesarstvo je več kot samo šport - je način življenja.
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Češnja na torti so Tulove grede, enkratna stvaritev
narave, ki se dviga 1.120 metrov nad morjem.
Tulove grede in kanjon Zrmanje so filmarji
izbrali za snemanje zgodb o Vinetouju
nemškega pisca Karla Maya.
Se vidimo na cesti,
Dami Zupi

cycling

www.dami-zupi.com
Instagram: dami_zupi
Strava: Dami Zupi

