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Evropska destinacija
odličnosti, 2009
Občudovanja vredno! Nagrajeno z nazivom Evropska destinacija
odličnosti v Sloveniji v letu 2009. Ker na neponovljiv način
združuje ohranjanje narave z življenjem domačinov in
radovednostjo obiskovalcev iz vsega sveta.

Harmonija treh dolin.

Kar čutiš ob prihodu,
je OBČUDOVANJE.
Vrhovi slikovitih Alp, idiličnost treh alpskih ledeniških dolin, krajinski parki neštetih naravnih
in kulturnih posebnosti, gostoljubje ljudi, razkošje njihovih tradicionalnih obrti in jedi: to so
samo drobci v veliki sliki sobivanja neokrnjene narave in človeške ustvarjalnosti. Solčavsko je
harmonija treh dolin in hkrati sozvočje izjemne narave ter skrbno premišljenega turizma.

Pogled s Solčavske panoramske ceste.

Rajski okusi.

Kar te navduši, je UŽIVANJE.
Odkrivajte naravo in kulturo. Občudujte lepote alpskega rastja,
živali v naravi, arhitekturne in etnološke dediščine. Spoštujte sožitje narave in ljudi. Uživajte v domačnosti vasi, gostoljubju ljudi,
udobju hotelov, gostišč in turističnih kmetij! Poskusite tipične lokalne jedi. Okusite geografsko zaščiteno specialiteto: SAVINJSKI
ŽELODEC. Nasitite se solčavskih štrukljev in žlikrofov, močnate
jedi MASOVNIK z dodatkom masla, mleka in smetane, do ostrega
okusa zorjene skute SIRNEK in iz nje pripravljene juhe SIRNICE.
Posladkajte se s PUTRTOHI. Okrepčajte se s sadnimi sokovi, čaji
in žganicami. Okusite ekološko pridelane vrtnine. Ne pozabite na
gozdne sadeže! Sožitje z naravo se tu okusi na vsakem koraku.

Polnjena jabolka.

Savinjski želodec.

Alpe. Doline. Parki.

Kar te prevzame ob razgledih, je SPOŠTOVANJE.
Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke se bočijo nad slikovitimi izviri reke Savinje in nad tremi enkratnimi dolinami. Logarska dolina je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v vsej
Evropi. Robanov kot je dolina samosvojih gorskih kmetij. Obe
dolini sta zaradi svoje izjemnosti posebej varovani in razglašeni za krajinski park. Matkov kot, najmanj poznana med tremi
dolinami, hrani v sebi največji snežni kotel (Matkov škaf). Podolševa je eden najvišje ležečih zaselkov v Sloveniji, kjer vabijo
k oddihu nad tisoč metri. Le streljaj od tod je Potočka zijalka,
jama s sledmi ledenodobnih lovcev. Iz Solčave, alpske vasice, ki
se prvič omenja v 13. stoletju, so lahko dostopni mnogi skriti

kotički narave, tudi rastišče tisočletne Solčavske tise. Solčavska
panoramska cesta na višini 1200 metrov omogoča edinstvene
razglede po dolinah in gorskih vrhovih. Tu vsakogar prevzame
spoštovanje mogočne narave. Večji del območja je zaradi biotske raznovrstnosti del omrežja Natura 2000.
Spoštovanja vredne so tudi ohranjene tradicije, ki jih zaslutiš
ob zvoku citer na gorskih kmetijah, ob dotiku izdelkov iz filca,
ustvarjenega iz volne avtohtonih jezersko-solčavskih ovc, ob
starodavnih cerkvah in kapelah, ob oglarski in gozdarski bajti,
ob vsakem pozdravu s trdoživimi domačini.

Delo na kmetiji. Priprava za postavljanje plota.

Solčava s cerkvijo Marije Snežne.

Po naljepših poteh Solčavskega.

Filcan izdelek.

Dnevi posebnih doživetij.

Kar te zamika, je ODKRIVANJE.
Kolesarjenje po slikovitih poteh, sprehodi po travnikih, gozdovih, vodnih strugah, planinske poti do koč pod vrhovi,
večdnevne ture po visokogorju, alpinistične smeri v plezalno
urejenih stenah, lokostrelstvo v dolini ali na gozdnem pobočju,
galopiranje s konji prek pašnikov, polet z jadralnim padalom
v tandemu, pozimi tek na smučeh, sankanje, turna smuka,
krpljanje… Aktivnih doživetij v naravi na Solčavskem nikoli ne
zmanjka. Mnogi se radi vračajo po vsakič nova!

Za prvo celovito doživetje Solčavskega pa je najbolje izbrati prijazno 3-dnevno doživljajsko odkrivanje naravnih in kulturnih posebnosti. Program SOLČAVSKO-HARMONIJA TREH
DOLIN, ki je s svojo premišljenostjo zmagal med vsemi kandidati za naziv Evropska destinacija odličnosti v Sloveniji, združuje oglede in doživetja, srečanja z naravo in z domačini, s preteklostjo in s prihodnostjo, vselej pa z izjemnim spoštovanjem
naravnega okolja.
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Odkrijte in doživite: voden sprehod po Naravoslovno-etnografski poti po Logarski dolini, etno-animacijske aktivnosti
z igranimi in multimedijskimi predstavitvami Solčavskega;
sprehod po Robanovem kotu in spoznavanje zanimivosti
ob Solčavski panoramski cesti, ki vodi tudi do najvišje ležeče slovenske kmetije; izkušnje iz življenja domačinov: z
zgodbami, tradicionalnimi predmeti, starodavnimi poslopji; delavnico polstenja - »filcanja« z ustvarjanjem posebnih
Solčavsko – harmonija treh dolin
TIC Logarska dolina
Tel.: +386 (0)3 838 90 04
E-naslov: info@logarska.si
www.logarska-dolina.si

spominkov iz volne jezersko-solčavskih ovc; obisk Potočke
zijalke in muzeja ledenodobnih lovcev; vstop v gotsko cerkev Marije Snežne; gostoljubje stoletnih gorskih kmetij;
vizijo razvoja Solčavskega, ki bo tudi zanamcem ohranjala
naravna in kulturna bogastva. Ob večerih teh posebnih dni
se ob okusih značilnih jedi pustite začarati zvenu citer in
pripovedovanju zgodb o kmetih, gozdarjih, oglarjih, Celjskih grofih, coprnikih in čudesih narave.
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