
ALPE ADRIA TRAIL

5. otvoritvena prireditev
sobota, 3. junij 2017

Celodnevni pohod od Soče do Bovca po skrajšani 
24. etapi AAT poti ob smaragdno zeleni lepotici Soči, 
obogaten z glasbenimi nastopi in lokalno kulinariko.

Udeležba je brezplačna, število mest je omejeno, prijave 
sprejemamo do 31. 5. 2017 oz. do zapolnitve mest.

Parkirišče bo na voljo na zbirnem mestu na bovškem 
letališču, prevoz na izhodišče bo zagotovljen.

POMEMBNE INFORMACIJE

STROŠKI IN PRIJAVA
Udeležba na pohodu je brezplačna. Zaradi prevozov in hrane se je 
potrebno obvezno prijaviti na www.bovec.si – najkasneje do 31. 5. 
do 12.00 oz. do zapolnitve mest.

ZAHTEVNOST POTI  
Pot je dolga 13 km, stalno v rahlem spustu ob reki Soči. Tehnično je 
lahka, zahteva pa zadostno telesno pripravljenost za 4-5 ur hoje.

OPREMA
Obvezna je ustrezna pohodniška oprema (športna obuvala oz. 
pohodniški čevlji, funkcionalna oblačila primerna vremenski 
napovedi, po želji pohodniške palice), priporočamo rezervno 
majico in liter pijače v nahrbtniku.

VODENJE
Pot je lahko sledljiva označena z oznakami Soška pot in AAT; 
pravljično lepo dolino pa nam bodo predstavili in približali tudi 
vodniki Triglavskega narodnega parka.

VAROVANJE OKOLJA
Smeti pospravimo v nahrbtnik in odnesemo domov.

ODGOVORNOST
Vsi prijavljeni se pohoda udeležijo na lastno odgovornost. 
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne nesreče, 
poškodbe ali kraje osebnih predmetov. Otroci, mlajši od 12 let, se 
lahko pohoda udeležijo le v spremstvu odraslih.

ORGANIZATOR
Uradni organizator pohoda je Turizem Dolina Soče skupaj s 
Slovensko turistično organizacijo.

VREME NA DAN PRIREDITVE
Prireditev bo načeloma potekala v vsakem vremenu. Le v primeru 
dolgotrajnih in močnejših padavin bo morebitna odpoved 
objavljena na spletni strani www.bovec.si najkasneje dan pred 
pohodom. Nadomestnega termina ni.

ALPE ADRIA TRAIL, pot treh dežel, ki 
povezuje Grossglockner z Jadranskim 
morjem, zaradi svoje raznolikosti, kulturne 
dediščine in naravnih lepot postaja ena 
izmed najbolj prepoznavnih evropskih 
pešpoti. Otvoritveni dogodek, ki ga vsako 
leto pripravi druga dežela bomo letos 
pripravili v dolini Soče.

Kulturni program bomo sestavili s pomočjo 
ekipe Orkesterkampa – šole orkestralne 
glasbe, ki se vsako poletje odvija v 
Bovcu. Kulinarični dodatki pa vam bodo 
pomagali spoznati in okusiti nekaj lokalnih 
dobrot. Vodili nas bodo izkušeni vodniki 
Triglavskega narodnega parka.

Pohod po Soški poti,
od Soče do Bovca

AAT   24     Bovec

KONTAKT:
LTO Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, SI–5230 Bovec

t: +386 (0)5 384 19 19 • e: info@lto-bovec.si

PRIJAVA: www.bovec si
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B O V E C  K O B A R I D  T O L M I N

9.00  LETALIŠČE BOVEC
Zbor pohodnikov na bovškem letališču
in prevoz z avtobusi do izhodišča ( 2 ).

9.30  KAMP KORITA   ZAČETEK POHODA 
Zbor pohodnikov na izhodišču, v kampu Korita.
POZDRAVNI NAGOVORI:
• Valter Mlekuž, župan občine Bovec
• Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka MGRT
• Christian Kresse, direktor KW
• Marco Tullio Petrangelo, direktor Promoturissmo FVG
• Janko Humar, v.d. direktor Turizma Doline Soče 
ANSAMBEL: kvintet trobil TROBINOVA

10.30−11.30  PENZION KLIN 
Pohod od kampa Korita do Penziona 
Klin (vhod v Lepeno).
POGOSTITEV: čompe in skuta
ANSAMBEL: kvartet violončel CELLOSTRIKE

12.00−13.30  KRŠOVEC 
Pohod od Penziona Klin do magične 
točke Kršovec.
POGOSTITEV: bovški krafi
ANSAMBEL: DUO PASO DOBLE

13.30−14.30   KAMP LIZA 
Pohod od magične točke Kršovec do 
kampa Liza (Vodenca).
POGOSTITEV: zaključno kosilo: jota, 
jagenjček s prilogami, štrudelj
ANSAMBEL: JAZZ GROUP NOVA

TROBINOVA

Odtenke medeninastih glasbil z 
gromkim zvokom na edinstven način 
podajajo trobilci, ki predstavljajo srce 
trobilne sekcije NOVA � lharmonije. 
Pet mladih in energičnih trobilcev, 
ritem, ples, elegantnost, pompoznost, 
strastnost, zabavljaštvo ... Od leta 2012 
odkrivajo veličino trobil v slogovnem 
razponu od baroka do jazza.

CELLOSTRIKE

Komorna skupina Cellostrike je nastala 
po vzoru slovitega ansambla violončelov 
Berlinskih � lharmonikov. Njihov 
repertoar vsebuje znana dela klasične 
glasbe iz vseh slogovnih glasbenih 
obdobij,  transkripcije plesnih ritmov, 
nežne romantične melodije in tudi bolj 
trde zvoke kitarskih ri� ov metalskih 
skupin, kot sta Metallica in Apocalyptica.

DUO PASO DOBLE

Flavtistka Nika Hribar in kitarist 
Sebastjan Grego, sta se spoznala med 
obiskovanjem umetniške gimnazije v 
Kopru in že takrat priložnostno nastopala 
kot duo. Nadaljnji študij ju je peljal na 
različne glasbene akademije, kjer sta 
svoje znanje izpopolnjevala v komornih, 
orkestrskih sestavih, kot tudi solistično. 

JAZZ GROUP NOVA

Pod vodstvom pianista, skladatelja 
in aranžerja Anžeta Vrabca se 
bodoči profesionalni glasbeniki – in 
mladi člani Big Banda NOVA – za 
različne priložnosti združijo v ad 
hoc jazz zasedbe. S svojim doživetim 
muziciranjem in brezkompromisnimi 
izvedbami vedno ustvarijo »kulsko« 
atmosfero pop-jazzovskih razsežnosti.

PROGRAM IN NASTOPAJO»I

15.30−17.00 (ali kasneje)
Peš nazaj na letališče (10–15 minut), 
na voljo bo tudi prevoz.


