POHODNIŠTVO V

SLOVENIJI
Zelena. Aktivna. Zdrava.
www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

www.hiking-biking-slovenia.com
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LJUBEZEN
DO HOJE
NA DOSEGU
KORAKA
V zelenem srcu Evrope živimo aktivni ljudje.
Slovenija je zgodba o ljubezni do gibanja v naravi,
ki je Slovencem skoraj prirojena. V vsakem večjem
mestu ali kraju se lahko razgledujete po zelenih
gričih ali alpskih vrhovih, skoraj vsak Slovenec
rad obuje pohodniške čevlje in zavriska sredi
hribov.
V novem katalogu vam razkrivamo najlepše
pohodniške poti po Sloveniji in namige, kako
se pripraviti za na pot, kaj doživeti in okusiti,
kje prespati in kako se nagraditi po dnevu hoje.
Ne pozabite na datume največjih pohodniških
praznikov v Sloveniji – festivalov Slovenija hodi.
Slovenija namreč hodi vedno in povsod. S ponosom
praznujemo 120 let Planinske zveze Slovenije,
najbolj množične prostovoljske organizacije na
Slovenskem, ki skrbi za vzdrževanje planinskih
poti. Kultura planinarjenja in navdušenje
nad lepotami narave v Sloveniji povezuje vse
generacije, vse slovenske turistične kmetije in
vinske kleti.
Doživite to veselje in povezanost ljudi med
gibanjem. Tu se začenja mogočna veriga Alp, tam
se dviguje skrivnostno Dinarsko gorstvo, pod
zemljo se razpredajo kraške jame. Povsod valovijo
vinski griči, kot preproga se razprostira panonska
ravnica, vedno diši slan objem Jadranskega
morja. Slovenija je na 20.000 km2 tako raznolika,
da je vsak korak vedno nova zgodba, novo doživetje
in nov občutek. Več kot 10.000 km planinskih
poti in več kot 5.000 km sprehajalnih ter
tematskih poti je speljanih po deželi. Veste, koliko
korakov je to? Še en razlog, da se vedno znova
vračamo na pohodniško raziskovanje.
Hodimo lahko dneve in dneve. Po najvišjih gorah,
po sredogorju in nižinah, po poteh kulturne
dediščine, ki je v Sloveniji tako pisana, kot je njena
pokrajina. Stopite na katero od daljinskih poti in
sledite klicu narave.
Doživite deželo, ki rada hodi.

LEGENDA POHODNIŠKIH POTI
SLOVENSKE DALJINSKE POTI
		 Slovenska planinska pot

				prenočišče

55 		 Kobarid, HIŠA SONCA
23 		 Logarska dolina, HOTEL PLESNIK

				zdravilišče/wellness

24 		 Mozirje, APARTMAJI & WELLNESS 		

				hrana in pijača

				naravna znamenitost/zanimivost

		 Alpe Adria Trail

				kulturna znamenitost

		 Via Alpina (vijolična)

				razgledišče

		 Via Alpina (rdeča)

				arheološko najdišče

		 Evropska pešpot E6

				avtobusno postajališče

		 Evropska pešpot E7

				železniška postaja

		 Pot miru
		 Koroška planinska pot
		 Via Bela krajina
		 Zasavska daljinska pot
		 Via Dinarica

		SKOK
25 		 Snovik, TERME SNOVIK

46 		 Brda, HOTEL SAN MARTIN
27 		 Metlika, HOTEL BELA KRAJINA
47 		 Podkoren, B&B PR' GAVEDARJO

SPECIALIZIRANE NAMESTITVE
ZA POHODNIKE, ČLANE
POHODNIŠTVO &
KOLESARJENJE GIZ

		 Pot svetega Martina

28

47

48 		 Gradac, KOVAČNICA SREČE
28 		 Jamnica, EKOHOTEL KMETIJA KOROŠ

5

45

28
1

30 		 Otočec, TERME KRKA, HOTELI 				

POHODNIŠKE POTI
1 				planinske poti
2 				tematske poti

LEGENDA ZNAKOV OB
PLANINSKIH IN TEMATSKIH
POTEH
		 smer poti
			kraj, planina
vrh, vrh – cilj poti, cilj poti
			koča/hotel/nastanitev, zavetišče
				most, sedlo
				grad, razgledni stolp

1 		 Rogla, HOTEL ROGLA

2 		 Bohinj, HOSTEL POD VOGLOM
3 		 Cerkno, HOTEL CERKNO IN 					
		 APARTMAJI ALPSKA PERLA
4 		 Golte, HOTEL GOLTE
45 		 Kranjska Gora, HOTEL KOMPAS
5 		 Kranjska Gora, BEST WESTERN HOTEL
			KRANJSKA GORA
6 		 Kobarid, EKO APARTMAJSKO 				
		 NASELJE KAMP KOREN
7 		 Rakitna, HOTEL RAKITNA
8 		 Zreče, HOTEL VITAL

				cerkev, kapela
				gondolska žičnica
					izvir
					slap
					zdravilišče
					parkirišče
					avtobusno postajališče
					informacije, informacijsko središče
					naravna znamenitost
					kulturna znamenitost
					arheološko najdišče
					geometrijsko središče
					razgledišče
				turistična sirarska pot
				informacije, informacijsko središče
				pijača

9 		 Ajdovščina, MLADINSKI CENTER IN
		HOTEL AJDOVŠČINA
10 		 Bled, BEST WESTERN PREMIER
		HOTEL LOVEC
12 		 Bled, HOTEL RIBNO
13 		 Bled, CAMPING BLED
14 		 Bohinjsko jezero, HIŠA HIKE & BIKE
15 		 Bovec, APARTMAJI SKOK
16 		 Brestanica, HOSTEL KOZMUS
17 		 Drežnica, GOSTIŠČE JELKIN HRAM
18 		 Dobrna, HOTEL GOSTILNA TRIGLAV
19 		 Idrija, HOSTEL IDRIJA
22 		 Krvavec, HOTEL KRVAVEC

10

31

Bohinjska Bistrica, KAMP DANICA

32

Luče, CAMP ŠMICA

33

Metlika, KAMP PODZEMELJ

34
35

Ozeljan, KAMP LIJAK
Rečica ob Savinji, CAMPING MENINA

SPECIALIZIRANE TURISTIČNE/
ŠPORTNE AGENCIJE ZA
POHODNIKE, ČLANICE
POHODNIŠTVO &
KOLESARJENJE GIZ

50

23
4

12 13

		 OTOČEC, HOTEL ŠPORT
49 		 Robidišče, DOMAČIJA ŠKVOR

SPECIALIZIRANI KAMPI, ČLANI
POHODNIŠTVO &
KOLESARJENJE GIZ

36

32

15

6

31 24
14

17 55 37

31

22

2

38

8

18

40

25

49

3
39 41 51 52

46
19

54

16

34
9

7

30
53

36

Bled, HELIA
50 		 Jezersko, FEEL GREEN TRAVEL
37 		 Kobarid, POSITIVE SPORT
38 		 Kobarid, SOČA OUTDOOR
39 		 Ljubljana, KOLESARSKI KLUB ROG
51 		 Ljubljana, MTB GALAXY
52 		 Ljubljana, PETROL
53 		 Metulje, ZAVOD SYMBIOSIS
54 		 Solkan, SOČA FUN PARK
40 		 Žabnica pri Kranju, REKREATUR
41 		 Ljubljana, MONOLIT

INTERAKTIVNA KARTA SLOVENIJE

27
33
48

Ta karta omogoča dostop do interaktivnih vsebin z uporabo brezplačne
aplikacije Layar na vašem pametnem mobilnem telefonu. Prenesite si
aplikacijo in poskenirajte karto za dostop do obogatene vsebine.

INTERACTIVE PRINT

Prenesi si brezplačno
aplikacijo Layar

Poskeniraj karto

Odkrij
interaktivno vsebino

Triglav

VSEBINA
3			

ZGODBE O LJUBEZNI
			 MOBILNE APLIKACIJE ZA POHODNIKE
4			 PRIPOROČILA ZA POHODNIKE
6			STANDARDI SPECIALIZACIJE
		POHODNIŠKIH NAMESTITEV
7			 SLOVENCI, ZALJUBLJENI
			V POHODNIŠTVO

9			DALJINSKE POTI
13 POTI V VISOKOGORJU
14 		 JULIJSKE ALPE
35 		

POHODNIŠKI FESTIVALI V SLOVENIJI

36 		
37		

KARAVANKE
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

43		 POTI V SREDOGORJU
44		 ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE
46		 IDRIJSKO HRIBOVJE
49		 ZELENI KRAS
50 KOROŠKA
53		 POHORJE
58 		 PTUJ
59		 ŽALEC
60		 POSAVJE
62 		 SRCE SLOVENIJE
63		 POTI PO GRIČEVJU IN NIŽINAH
64		 BRDA
67		 GORIŠKA
68		 VIPAVSKA DOLINA
71		 KOČEVSKO
72		 BELA KRAJINA
75		

SPECIALIZIRANE NAMESTITVE IN 		
		 AGENCIJE ZA KOLESARJE
76		 PLANINSKE KOČE V SLOVENIJI
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ZGODBE
O LJUBEZNI
V NARAVI

MOBILNE
APLIKACIJE ZA
POHODNIKE

V objemu dreves.

V ALPAH
Obišči Zlatoroga!

ZA MIZO
Prisedi! Dobro je.

MED LJUDMI
Drzni si pričakovati več.

SLOVENIA TRAILS
HIKING AND BIKING
Z mobilnim vodnikom uživajte v odkrivanju več kot 200 kolesarskih in pohodniških poti v Sloveniji. Pobrskajte za koristnimi podatki, kot so dolžina poti, trajanje in zahtevnost poti ter oznake in
zanimive lokacije ob poti. Podlaga so topografske karte Monolit,
aplikacija pa za uporabo ne potrebuje spletne povezave.

V RAZLIČNOSTI!
Združuje Alpe, Kras, Mediteran in Panonsko nižino.

NA KRASU
Pojdi globlje, prav do srca!

V MEDITERANU
Kjer je ljubezen slana.

V ZDRAVILIŠČIH

EXPLORE SLOVENIA
HIKING AND BIKING
Aplikacija omogoča pregled pohodniških in kolesarskih destinacij,
daljinskih, večdnevnih in lokalnih enodnevnih poti, specializiranih
namestitev za pohodnike in kolesarje, pohodniških in kolesarskih
prireditev. Podlaga so karte Google Maps, aplikacija pa za navigacijo in prikaz poti na zemljevidu potrebuje spletno povezavo.

Poskrbi zase!

V LJUBLJANI
Tu so še zmaji zaljubljeni.
Spoznajte Slovenijo s pomočjo digitalnega kataloga.
www.slovenia.info/eSlovenia

Dodatne informacije
Pohodništvo & kolesarjenje GIZ

www.hiking-biking-slovenia.com
Brezplačne aplikacije so na voljo
v spletnih trgovinah App Store in Google play.

Na voljo na:
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PRIPOROČILA ZA
POHODNIKE
Markacija

Planinska oprema

POTI V SLOVENIJI

NAJPRIMERNEJŠI ČAS

OZNAČEVANJE POTI

Slovenija je prepredena z 10.000 km planinskih poti po nižinah, v sredogorju in
visokogorju. Medtem ko v sredogorju prevladujejo kolovozi in steze, so poti v visokogorju raznolike, kot so raznolike slovenske
Alpe. Iz dolin do planinskih koč in naprej
na vrhove potekajo dobro označene poti.
Če planinske poti vodijo po zahtevnem
skalnatem terenu, so običajno zavarovane
z jeklenimi klini in jeklenico. Gorniškim
sladokuscem, ki iščete odmaknjene kotičke gora, bodo pravi izziv stari lovski in
pastirski prehodi, ki jih najbolje poznajo
gorski vodniki in gamsi, na svoj račun pa
boste prišli tudi ljubitelji daljinskih poti. V
Sloveniji je urejenih še več kot 700 različnih tematskih poti, ki se razpredajo vse od
morske obale do visokih gora.

Pohodništvo živi v Sloveniji v vseh letnih
časih. Poletje je idealno za obiskovanje visokogorja, saj se junija stopi večina snega.
Takrat so pogoste tudi popoldanske nevihte, zato se za varno hojo po gorah držimo
reka »rana ura, zlata ura«. Jesen je za pohodništvo najlepša. Pisani gozdovi, rumeni
macesni, modro nebo in bele apnenčaste
skale so nepozabne slike, ki jih pohodniki z
gora odnesejo v dolino. Zima, ko se tudi dan
občutno skrajša, je najprimernejša za obisk
sredogorja in nižinskih predelov. Pozimi se
lahko podate tudi na katero od tematskih
poti. Spomladi v Sloveniji vse vzbrsti, a ker
v visokogorju leži debela snežna odeja, je to
najprimernejši čas za obisk sredogorja.

Biti pohodnik v Sloveniji je preprosto. Planinske poti so dobro označene s Knafelčevimi markacijami, ki so videti kot bel krog,
obdan z debelo rdečo črto. Zagledali jih
boste na skalah, deblih dreves ob poti ali na
drugih primernih objektih, praviloma vedno na desni strani v smeri hoje. Na začetku
označene poti in na razpotjih so postavljene rdeče usmerjevalne table, na katerih je
poleg cilja zapisan tudi približen čas, ki ga
za pot potrebuje pohodnik. Tematske poti
so označene z rumeno markacijo, tj. belim
krogom z rumenim obročem, in usmerjevalnimi tablami na rumeni podlagi. Poleg
drugih podatkov je lahko v levem delu še
logotip posamezne tematske poti. Nekatere
tematske poti so v Sloveniji še vedno označene s svojim logotipom.
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KORISTNE INFORMACIJE ZA
POHODNIKE

Na Stol

V gorah nad Logarsko dolino

Planinska malica

Solčava

SPECIALIZIRANE POHODNIŠKE
NAMESTITVE

Na grebenu Zeleniških špic

OPREMA
Primerna in udobna obutev, čevlji z dobro oporo v gležnjih in profiliranim togim
podplatom so v visokogorju prvi pogoj za varnejšo hojo. V nahrbtniku imejte vedno tudi
topla rezervna oblačila – anorak, kapo, rokavice, majico z dolgimi rokavi – ki vam bodo
ob nenadni spremembi vremena prišla še
kako prav. Ne pozabite na prvo pomoč, čelno
svetilko, vžigalice in svečo, astronavtsko folijo, ki pomaga zadržati precej toplote v telesu,
mobilni telefon s polno baterijo, kremo za
sončenje in sočna očala. Čelada je nepogrešljiva v visokogorju, samovarovalni sestav pa
na zavarovanih planinskih poteh. Za hojo po
sredogorju in nižjih hribih so najbolj priporočljivi lahki gorski čevlji ali močnejši športni
copati s profiliranim podplatom. Ne pozabite
na vodo. Ob številnih poteh boste lahko zajeli
svežo pitno vodo iz izvirov in studenčkov.

VARNOST
Slovenijo dobro pokriva telefonski signal,
kar omogoča, da lahko v primeru nesreče
praktično povsod pokličete nujno pomoč
na številko 112, ki je edina številka za klic
v sili in v primeru potrebe po pomoči. Če
se zgodi nesreča v gorah, posreduje Gorska
reševalna zveza Slovenije (GRZS) – v najnujnejših primerih, in če razmere to omogočajo, tudi s helikopterskim reševanjem.

Da bi morali spati pod milim nebom, tega
se vam v Sloveniji res ni treba bati. Specializirano pohodniško nastanitev ponuja
52 hotelov, penzionov in apartmajev, ki
so označeni z znakom od enega do petih
pohodnikov, pri čemer najbolj osnovno
raven storitev ponujajo nastanitve z enim
pohodnikom, najširši razpon in kakovost
pa nastanitve s petimi pohodniki. Njihove
skupne prednosti so tradicionalna kuhinja, prilagojena pohodnikom, vodenje in
transfer prtljage. Ljubitelji narave boste po
vsej Sloveniji našli kampe na zelenem razgibanem podeželju, ob jezerih in rekah, v
visokogorskih dolinah ali na obrobju mest,
od koder se lahko hitro in enostavno podate na katero od pohodniških poti. Poleg
slovenščine se lahko sporazumevate tudi v
angleščini, nemščini in italijanščini.
PLANINSKE KOČE
Planinska društva vzdržujejo 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov v visokogorju, sredogorju in nižinah. V sredogorju in
dolinah so nekatere koče odprte vse leto, v
visokogorju pa odprejo vrata sredi junija in
so oskrbovane do konca septembra.

Informacije o vremenu:
• www.arso.gov.si
• www.pro-vreme.net
Javni prevoz:
• avtobusni: www.vozni-red.si
• železniški: www.slo-zeleznice.si
Informacije o specializiranih
pohodniških nastanitvah:
• www.hiking-biking-slovenia.com
• www.slovenia.info/pohodnistvo
Informacije o planinskih kočah:
• www.pzs.si, http://koce.pzs.si/
• www.hiking-biking-slovenia.com
• www.slovenia.info/pohodnistvo

ORGANIZIRANI POHODI
Vodene in organizirane pohode v Sloveniji
ponujajo specializirane namestitve za pohodnike in manjše specializirane turistične
agencije. Te za vodenje najemajo gorske
vodnike, povezane v Združenje gorskih
vodnikov Slovenije, ali planinske vodnike
s komercialno licenco Planinske zveze Slovenije.

DRUŽINSKI POHODI
Slovenija je dežela zdravih vod. Ob rekah in
jezerih je speljanih veliko tematskih poti,
kjer lahko opazujete številne rastlinske in
živalske vrste. Te poti niso naporne, saj potekajo po ravnem, niti niso predolge, zato
so primerne predvsem za družine. Podatke
o tematskih poteh najdete na spletu ali v
turističnih informacijskih centrih, kjer boste prejeli tudi zemljevide in opise posameznih poti.

SAMOSTOJNI POHODI/SELF
GUIDED
Samostojno odkrivanje Slovenije omogočajo dobro označene poti, gorniški zemljevidi
v merilih 1 : 50.000 in 1 : 25.000, knjižni
vodniki za posamezna pogorja in poti v tujih jezikih, GPS sledi planinskih poti, mobilne aplikacije Explore Slovenia Hiking and
Biking, Slovenia Trails Hiking and Biking
in Monolit2Go ter specializirani portali z
digitalnimi topografskimi kartami. Kupite
jih lahko v knjigarnah po Sloveniji, v turističnih informacijskih centrih in večjih trgovinah ali si jih naložite prek spleta.
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Velika planina

STANDARDI SPECIALIZACIJE
POHODNIŠKIH NAMESTITEV
SPECIALIZIRANE NAMESTITVE
ZA POHODNIKE
V Sloveniji obstajajo standardi za pohodnikom prijazne hotele, penzione,
apartmajske hiše in zasebne sobodajalce. Kakovost storitev za tovrstne nastanitve označujemo z označbami od 1 do
5 pohodnikov. 5 je najvišja kategorija
in pohodnikom zagotavlja vse potrebno
udobje. Tablice z oznako števila pohodnikov so nameščene pri vhodu.

2 POHODNIKA
Poleg vsega, kar označuje 1 pohodnik, so
na voljo tudi dostop do interneta, več pohodniških informacij, več tiskanih brošur
in izdelan tridnevni pohodniški paket. Nastanitev ima na voljo tudi pohodniškega
vodnika z licenco za lažje in težje ture ter
organiziran prevoz pohodnikov z letališč in
postaj javnega prometa na izhodišče ture.
Urnik zajtrkov je prilagojen pohodnikom,
na voljo je suhi 'lunch' paket.

1 POHODNIK
Ta kategorizacija zagotavlja osnovne informacije o ponudbi pohodništva in splošni turistični ponudbi v okolici, podatke o
najbližji športni trgovini, vozni red javnih
prevoznih sredstev v slovenskem in enem
tujem jeziku. Na voljo so osnovne tiskane
brošure, tridnevna vremenska napoved,
izdelan enodnevni pohodniški program ter
ločen prostor za sušenje pohodne opreme.
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3 POHODNIKI
Poleg vsega iz zgornjih dveh oznak ima
kategorizacija 3 pohodniki še internetni
kotiček, zemljevide sosednjih območij in
informacije o nastanitvah v drugih destinacijah. V objektu organizirajo vodeno turo
dvakrat tedensko v vsakem vremenu in nočitev za eno noč brez doplačila. Na voljo so
tudi možnost nakupa osnovne pohodniške
opreme v objektu ali bližini, možnost pranja in sušenja pohodne opreme, savna v bližini, transfer prtljage in ponudba različnih
vrst hrane. V sobah je informacijska mapa z
opisi pohodniške ponudbe.

4 POHODNIKI
Poleg vsega iz prejšnjih oznak imajo v objektu na
voljo informacije v dveh tujih jezikih, digitalno
topografsko karto Slovenije, možnost prenosa
sledi poti na napravo GPS, vodene pohodniške
ture dvakrat tedensko, savno in masažo. Po turi
na dan odhoda se je tudi po odjavi iz sobe možno še vedno tuširati in hraniti prtljago.

5 POHODNIKOV
Poleg vsega iz zgornjih oznak imajo objekti
kategorije 5 pohodnikov zaposlenega pohodniškega vodnika z licenco, petkrat tedensko
ponujajo organizirane vodene pohodniške
ture, možnost najema čevljev in naprave
GPS ter lastno vozilo za prevoz potnikov.

SLOVENCI, ZALJUBLJENI
V POHODNIŠTVO
Začutite Slovenijo s pohodniškim korakom, predlagajo znani slovenski ljubitelji pohodništva. Vsi so najsrečnejši na svežem zraku in med zelenimi prostranstvi, pa naj
bo sredi Alp, ob morju, na Krasu, med vinogradi, polji ali gozdovi.

OD ALP DO MORJA
Alpski vrhovi z več kot 2.500 m, sredogorski gozdovi na 1.400 m, vinorodni griči 200 m
nad morjem – vse to lahko v Sloveniji doživimo v enem dnevu. Zvok vetra v Alpah, šumenje slapov, žuborenje gorskih potočkov s pitno vodo, pozibavanje vej v gozdovih, prostrani
travniki s cvetjem … narava, mir in prijazni ljudje so največje bogastvo države. Začutite
slogan »I feel SLOVEnia«.
Marko Lenarčič, direktor Pohodništvo & kolesarjenje GIZ

ČARI PLANINARJENJA
Samo v naravi se zgodi ljubezen na prvi korak! Zato naj bo hoja izgovor za vse drugo.
Obiščite pohodniške festivale! Slovenija hodi je pobuda, ki povezuje pohodniške dogodke
od Pomurja na vzhodu in Posavja na jugovzhodu do dišečih in vinorodnih Brd med Alpami
in Mediteranom.
Pia Peršič, slovenska pohodnica
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NORDIJSKA HOJA
Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih, celovitih in varnih oblik telesne aktivnosti, v
kateri lahko uživamo vse leto. Pri pravilni uporabi tehnike je v gibanje vključenih 90 %
mišic celotnega telesa. V Sloveniji je vse bolj priljubljena in je sestavni del večjih športnih
dogodkov.
Pika Radmilovič, Vinotour

TEMATSKE POTI
Tematska pot je označena ali neoznačena pot, ki uporabniku ponuja doživetje izbrane tematike. Vsebine pričajo o kulturni in naravni dediščini, ljudeh, kulinariki, arhitekturi, zgodovini in naravnih procesih. Pot je lahko poljubno dolga, pomembno je le, da ima turistično-izobraževalno zanimive točke. Tematske poti zaznamujejo zaporednost in strukturiran
niz interpretativne opreme, ki je skrbno načrtovana in temelji na razumljivi količini vsebin
na različnih panojih in v drugih medijih, kot so vodniki, brošure, predavanja in filmi.
Jože Prah, Evropske pešpoti

ALPINISTIČNI PODVIGI
Zame plezanje predstavlja svobodo, umirjenost in popolno osredotočenost. Ni večjega zadovoljstva, kot premagati samega sebe. Všeč mi je tudi, da se v Sloveniji vsi planinci med
sabo pozdravljamo in na kratko poklepetamo.
Nastja Davidova, najuspešnejša slovenska alpinistka

ALPSKI WELLNESS
Bivanje v tematskih sobah (voda, les, ogenj, zemlja in kovina) uravnoveša in ustvarja harmonijo notranjih organov s pomočjo alternativnih metod, kot so barva, zvok, aroma, toplota, knaipova kura, kisikova terapija ter infrardeča savna. Razvajanje v vodi iz podzemnih
ledeniških jezer in bivanje v naravnem visokogorskem svetu to harmonijo še dodatno povečata.
Mateja Golja, Hit Alpinea Kranjska Gora

KULINARIČNE DOBROTE
Svetovno znani slikar Paul Klee je rekel, da se peš bolje vidi. K temu bi še dodal: hodimo
in kolesarimo zato, da odkrivamo in spoznavamo! A resnično začnemo odkrivati in spoznavati šele z okusi, ko se usedemo in nekaj pojemo. Šele okusi nam pravzaprav odkrijejo
simbiozo med človekom, njegovim kulturnim in naravnim okoljem.
prof. dr. Janez Bogataj
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DALJINSKE POTI

SLOVENSKA PLANINSKA POT

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Zemljevidi
Informacije

1

28 dni
599 km
vse težavnostne stopnje
Maribor
Ankaran
Planinska zveza Slovenije
www.pzs.si, e info@pzs.si

To je najdaljša in vsekakor najbolj priljubljena daljinska pot v
Sloveniji. Začne se v Mariboru in poteka čez planotasto Pohorje, od koder že lahko slutite najvišje alpske vrhove v daljavi. Alp
se najprej dotakne pri Kamniško-Savinjskih Alpah, ki jih preči po
njihovih najvišjih vrhovih, nato se pot nadaljuje po dolgi verigi
Karavank, ki ločujejo Slovenijo in Avstrijo. Od tam se ponovno

spusti v dolino in že kmalu spet dvigne v osrčje Julijskih Alp,
na Triglav ter najbolj drzne in razgledne vrhove, ki se drug za
drugim vrstijo proti Jadranu. Vsak očara s svojim razgledom in
doživetjem, z vsakim korakom ste bliže morju. A do tja moramo
premagati še mnogo višjih in nižjih hribov predalpskega hribovja,
navdihujoči Kras, potem pa kar naenkrat začutimo, kako morska
sapica objema utrujeno telo. Slovenska planinska pot se konča na
Debelem rtiču ob Jadranskem morju in povezuje 49 planinskih
koč, 23 vrhov in pet mest, vseskozi je dobro označena s Knafelčevimi markacijami in številko 1. Slovenska planinska pot je
namreč najstarejša vezna pot na svetu, ki je nastala leta 1953.
Koliko časa boste potrebovali za pot? Prehoditi jo je mogoče v 28
dneh, najboljši gorski tekači pa jo celo pretečejo – rekord je sedem
dni, osem ur in deset minut.
A naj se vam ne mudi, že njen oče Ivan Šumljak je planincem svetoval: »Prijatelj, hodi počasi! Potem boš imel več od nje, mnogo,
mnogo več.« Ni dvoma, Slovenska planinska pot je številka ena v
vseh ozirih.
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Alpe Adria Trail

ALPE ADRIA TRAIL

VIA ALPINA

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Zemljevidi

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek

Informacije

7 dni v Sloveniji (v celoti 33 dni) – 6 ur dnevno
145 km v Sloveniji (celotna dolžina poti je 590 km)
lahka do srednje težka
Grossglockner; sedlo Jepca (slovenski del)
Milje pri Trstu; Lipica (slovenski del)
brošura Alpe Adria Trail (1 : 50.000)
vodnik Alpe Adria Trail
www.alpe-adria-trail.com
rezervacije: info@lto-sotocje.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Avstrija, Slovenija in Italija – tri dežele, tri kulture, tri različne pokrajine, vse pa združuje Alpe Adria Trail. Pot se začne na avstrijskem
Koroškem pod vznožjem najvišje avstrijske gore – Velikim Klekom
– in vstopi v Slovenijo preko Karavank, kjer pokrajina preide v divji
apneniški svet. Alpe Adria Trail vodi čez prelaz Vršič in po dolini
reke Soče v osrčje te prvobitnosti. Pri Kobaridu se dvigne do planine Kuhinja pod Krnom, nadaljuje proti Tolminu, kjer na Kolovratu
zapusti alpsko vzdušje in v Furlaniji - Julijski krajini še tretjič spremeni svoj značaj, tokrat v mediteranskega. V Brdih in na Krasu pot
ponovno zavije v Slovenijo, a se kmalu vrne v Italijo, dokler se v
Miljah pri Trstu ta veliki pohod po treh deželah ne konča.
Daljinska pot Alpe Adria obsega 37 etap s kar se da majhno višinsko
razliko. V ospredju so užitki ob čudoviti naravi in okusi ob slastni
kulinariki. Skozi vse tri dežele je v okviru Alpe Adria Trail speljanih
še šest etap, povezanih v krožno šestdnevno turo.

10|

rdeča pot: 14 dni, vijolična pot: 7 dni
rdeča pot: 220 km, vijolična pot: 120 km
vse težavnostne stopnje
rdeča pot: Krvavi Potok, vijolična pot: Dolič
rdeča pot: Korensko sedlo
vijolična pot: Jezerski vrh
Zemljevid
Via Alpina (1 : 50.000)
Dodatne informacije www.via-alpina.org
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Največja privlačnost poti Via Alpina so Alpe ter njihova naravna in
kulturna dediščina. Skozi Slovenijo potekata dve poti od skupno
petih, ki povezujejo osem alpskih dežel. Označeni sta z rdečo in
vijolično barvo. Rdeča se začne v Trstu in preči Kras in kraške planote, preden prek predalpskega hribovja vstopi v osrčje Julijskih
Alp, v Triglavsko pogorje. Od tam se spusti v Trento in ponovno
dvigne, tokrat na najvišji slovenski prelaz Vršič in naprej proti Tamarju, dolini, ki ji poveljuje kristalna gora Jalovec. Od tam se mimo
Planice za hip dotakne tudi Karavank, nato pa se izvije iz objema
slovenske alpske pokrajine. Vijolična pot nudi odkrivanje vzhodnih apneniških Alp v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. Po njej boste
najlažje odkrivali najvišje slovenske gorske skupine, Julijske Alpe,
Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. Začne se pod Triglavom
pod Doličem in se mimo veličastne severne triglavske stene spusti
v dolino Vrat, se od tam povzpne na greben Karavank ter se čez
Zgornje Jezersko ob veličastni kulisi severnih sten Grintovca, Kočne in Skute nadaljuje v Avstrijo.

Koča Draga Karolina na Snežniku

EVROPSKA PEŠPOT E6

EVROPSKA PEŠPOT E7

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Informacije

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Informacije

20 dni
350 km
lahka do srednje zahtevna
Radelj
Strunjan
Vodnik E6
Zavod za gozdove Slovenije, www.zgs.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

30 dni
600 km
lahka in srednje zahtevna
Robič
Hodoš
Vodnik E7
Zavod za gozdove Slovenije, www.zgs.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Del te poti poteka od severa na jug Slovenije, prečka Pohorje, Posavsko hribovje in dinarski svet ter se konča ob Jadranskem morju.

Poteka od zahoda proti vzhodu Slovenije in se najvišje dvigne na
Poreznu, nadaljuje po Dolenjski in na poti proti panonskemu svetu
vse bolj mehča svoj značaj.

POT MIRU

VIA DINARICA

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Dodatne informacije

5 dni
100 km
lahka do srednje zahtevna
Log pod Mangartom
muzej na prostem Mengore
Fundacija Poti miru v Posočju
www.potmiru.si, e info@potmiru.si

Pot je razdeljena na več odsekov, ki so različno dolgi in zahtevni, je
posebej označena in večinoma poteka po že obstoječih planinskih
in turističnih poteh.

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Informacije

6 dni
160 km (slovenski del)
lahka in srednje zahtevna
Nanos
Babno polje – mejni prehod
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Via Dinarica Slovenija je začetek daljinske pohodne poti, ki povezuje celotno Dinarsko gorstvo. Poteka po neokrnjenem kraškem
terenu, kjer boste spoznali naravne fenomene v skrivnostnem podzemlju in uživali v dih jemajočih pogledih visokih kraških planot.
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Po slovenskem sredogorju

TRASIRA SE NOVA POT
JULIJSKE ALPE, 2018

KOROŠKA PLANINSKA POT

ZASAVSKA DALJINSKA POT

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek in zaključek
Zemljevidi

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek
Zaključek
Informacije

Informacije

10–12 dni
230 km
zahtevna (posamezne etape so tudi lažje)
Ravne na Koroškem
Koroška – zemljevid kolesarskih in pohodniških
poti (1 : 60.000)
Kamniško-Savinjske Alpe (1 : 50.000)
Pohorje (1 : 50.000)
Koroški meddruštveni odbor planinskih društev
www.koroska.si, e info@koroska.si
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

12 dni
200 km, vezna pot
srednja
Gostilna Šekoranja, Bizeljsko
Planinski dom na Kumu, Trbovlje
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si
PD Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Sevnica, Radeče

Krožna daljinska planinska pot z 31 kontrolnimi točkami, ki poteka
po obronkIh koroških dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske – ter
povezuje pogorja Karavank, Pohorja, Kozjaka in Savinjskih Alp.

Na Bizeljskem, med številnimi griči, posutimi z vinogradi, se začne
200 kilometrov dolgo pohodniško potovanje, ki se zaključi z vzponom na Kum, ki je prvak Posavskega hribovja.

VIA BELA KRAJINA

POT SVETEGA MARTINA
Pot na zemljevidu

Pot na zemljevidu
Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Začetek in zaključek
Informacije

35 ur
115 km
lahka
Jugorje
www.hiking-biking-slovenia.com, e info@hiking.si

Krožna pot poteka po celotni Beli krajini, na kateri boste zbrali nepozabne vtise in podobe te raznolike pokrajine.
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Leta 2005 je Svet Evrope pot, ki vodi od Szombathelya do Toursa,
razglasil za Evropsko kulturno pot, da bi tako predstavili spominska
mesta, povezana z življenjem in kultom enega najbolj priljubljenih
svetnikov Evrope, Svetega Martina.
Več na: www.viasanctimartini.eu/sl

POTI V
VISOKOGORJU

TOP 5 DOŽIVETIJ

V JULIJSKIH ALPAH, KARAVANKAH IN
KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH
Povzpnite se na najvišji slovenski vrh Triglav iz Bohinja ali
iz doline smaragdne Soče in zaokrožite pot po dolini sedmerih jezer, od katerih vsako navdušuje s svojim značajem
in obliko.

Spoznajte Karavanke ob poti Via Alpina. Gorovje navdušuje s pisanim gorskim cvetjem med spretno speljanimi potmi,
mehkimi travnatimi pobočji in skalnimi roglji, kjer se odpirajo
širni razgledi s širokih grebenov.

Potepajte se po Triglavskem narodnem parku, za navdih
obiščite znameniti Bled, nadaljujte do Bohinjskega jezera in
v dolino Trente, zadihajte v gozdnatem svetu Pokljuke in na
travnatih planinah, čez najvišji slovenski prelaz Vršič pa
se spustite do spektakularnih Tolminskih korit.

Korak za korakom, z vrha na vrh in s planine na planino odkrijte Kamniško-Savinjske Alpe iz Logarske doline ali doline
Kamniške Bistrice, kjer človek in narava še danes živita z
roko v roki.

Ob smaragdni Soči, eni najlepših alpskih rek sveta, visoko nad
njeno strugo raziskujte pot Alpe Adria Trail od Alp do Jadrana ali Pot miru, ki poteka po sledeh soške fronte iz prve
svetovne vojne.
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Bohinjsko jezero

JULIJSKE ALPE

BOHINJ

Mednarodni festival alpskega cvetja

V osrčju Julijskih Alp, v Triglavskem narodnem parku, leži Bohinj, ena najlepših
alpskih ledeniških dolin. Visoke gore in zeleni gozdovi objemajo Bohinjsko jezero
in se bleščijo v njegovi zrcalni gladini. Največje sladkovodno jezero v Sloveniji
se zdi kot popolna slika narave in je odlično izhodišče za vodene ali samostojne
pohodniške podvige.

NE ZAMUDITE
• Mednarodni festival alpskega cvetja, maj
in junij
Zavriskajte sredi alpskega cvetja in ob dobrotah Bohinja. Letos bo na sporedu že 10. izdaja
s poudarkom na lokalnih sestavinah bohinjskega, začinjenih z divjimi zelišči in rastlinami.
• Kravji bal v Bohinju, september
Ta najstarejša prireditev v Bohinju poteka od
leta 1954 in naznanja konec pašne sezone.
Okusite lokalne mlečne in mesne izdelke ter
tradicionalne pastirske jedi, kot so bohinjski
sir in bohinjski koruzni žganci. Dan pred kravjim balom se odvija praznik sira in vina.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Kravji bal v Bohinju

• Mohant je pikantna vrsta polmehkega sira
oziroma zorjene skute z močnim vonjem in
grenkim okusom. Sir je zaščiten z geografskim
poreklom in je odlična kulinarična posebnost,
ki se jo je prijelo tudi ime bohinjski posebnež.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Gorski wellness v enem od hotelov nudi
sprostitev z razgledom na mogočne Julijske
Alpe. Doživite blagodejne učinke kopeli in
savn – po aktivnem dnevu se nič ne prileže
bolj kot toplo razvajanje.

Bohinjska planina Zajamniki

i
Turizem Bohinj
Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 574 75 90
e info@bohinj.si

www.bohinj.si
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1

2

NA TRIGLAV (2.864 m)

NA PRŠIVEC (1.761 m)

Tridnevni pohod, ki se začne v Stari Fužini ob jezeru, nas skozi dolino Voje
vodi na pašno planino Velo polje in planinsko kočo Planiko ter nato na vrh
Triglava. Potem nadaljujemo strmo na Dolič in se po izjemni dolini sedmerih triglavskih jezer čez strmo Komarčo vrnemo nazaj k Bohinjskemu
jezeru.

Balkon Bohinja

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevidi

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

3 dni
38 km
ponekod zelo zahtevno
2.500 m
Stara Fužina
46.2898 N, 13.8887 E
Bohinj (1 : 25.000)
Julijske Alpe (1 : 50.000)
Triglav (1 : 25.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000)

Pot se začne skoraj pri Bohinjskem jezeru in se strmo vzpne na planino
Vogar. Potem se preko planine Jezero in Vodičevega vrha nadaljuje na vrh
Pršivca ter se nato po razgledni poti nad jezerom vrne nazaj na planino
Vogar in v dolino.

7 ur
15 km
srednje zahtevna
1.110 m
Stara Fužina
46.2898 N, 13.8887 E
Stara Fužina
Bohinj (1 : 25.000)
Julijske Alpe (1 : 50.000)
Triglav (1 : 25.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000)
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HOSTEL POD VOGLOM**
Informacije in rezervacije
Pac d.o.o.
Ribčev Laz 60, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61
m +386 (0)40 864 202
e info@pac.si
www.pac.si

31

KAMP DANICA
Informacije in rezervacije
Camp Danica Bohinj
Triglavska cesta 60
SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si
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Opis
Hostel pod Voglom je na idilični lokaciji ob gozdu, v samem srcu Triglavskega narodnega parka,
tik ob Bohinjskem jezeru. Je odlično izhodišče
za pohodne in gorniške ture, obenem pa specializirana nastanitev za pohodnike in kolesarje s
kategorizacijo štirih pohodnikov in kolesarjev.
Hostel je primeren za odrasle in mladinske skupine ter posameznike, ki iščejo aktiven oddih v
naravi. Ima 122 ležišč v treh različnih tipih sob,
v glavni stavbi pa restavracijo z družabnim kotičkom, namenjenim druženju gostov, izmenjavi
popotniških izkušenj in zabavi.
Prednosti namestitve
V hostlu je tudi outdoor turistična agencija Pac
Sports, ki goste popelje na doživetje narave ob
številnih športih – od raftinga in soteskanja do
poleta z jadralnim padalom v tandemu. Agencija
ima na voljo tudi 45-sedežni avtobus.
• Za vse aktivne: možnost izposoje koles, kajaka ali kanuja in druge športne opreme, s katero
lahko sami raziskujete skrite kotičke Bohinja.

Opis
V Bohinjski Bistrici, v prijetnem gozdičku ob
Savi Bohinjki, leži kamp Danica. Prostora ima
za okoli 700 gostov, ki lahko izbirajo med parcelami na sončnih travnikih ob reki ali urejenimi
prostori v senci dreves. Turistična zveza Slovenije je kampu podelila 1. nagrado za najboljši
kamp v letu 2012. Odprt je tudi v zimski sezoni.
Prednosti namestitve
• Lokacija: ob izhodiščnih točkah pohodniških
poti. Transport ni potreben, v hribe se lahko
od tu odpravite kar peš. Kamp obkrožajo Julijske Alpe in Triglavski narodni park. Zgornja in
spodnja bohinjska dolina, bližnji hribi in gore
nudijo obilico možnosti za aktivne užitke.
• Najem pohodniške opreme: pohodniške
palice, varovalni pasovi, čelade, pohodniški
čevlji, nahrbtniki.
• Kulinarika: na robu kampa, na prijetni in
mirni lokaciji Gostilna Danica nudi slastne in
zanimive kombinacije tradicionalnih okusov
ter privlačne sodobne kulinarike.

• Za počitek: hostel ima lastno plažo, vrt z ležalniki, visečimi mrežami in otroškimi igrali.
Najbolj priporočamo
Raziskujte Triglavski narodni park, naravne in
kulturne znamenitosti Bohinja po številnih planinskih poteh sami ali z vodnikom. Turistična
agencija Pac Sports priporoča raznovrstne adrenalinske dogodivščine:
• raziskovanje jam, treking in pohodništvo,
• hydrospeed, soteskanje in rafting,
• adrenalinski park,
• tandemski polet z jadralnim padalom,
• pozimi: snežni rafting, krpljanje, sankanje z
Vogarja v soju naglavnih lučk.

Najbolj priporočamo
Aktivni športni navdušenci lahko ob Savi Bohinjki in prelepem Bohinjskem jezeru uživate v
številnih naravi prijaznih športih:
• ribolov, planinarjenje in športno plezanje,
gorsko kolesarjenje, veslanje s kajaki in kanuji, jadranje in surfanje, rafting in hydrospeed,
soteskanje, jadralno padalstvo in zmajarstvo;
• pozimi: v bližini kampa so urejene tekaške
proge, površine za snežne aktivnosti, pokrito
umetno drsališče z možnostjo izposoje drsalk,
vodni park z bazeni, savnami in fitnesom.
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HIŠA HIKE & BIKE
Informacije in rezervacije
Turistična agencija HIKE&BIKE
Stara Fužina 117, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)31 374 660
e grega@hikeandbike.si
www.hikeandbike.si

Opis
V osrčju Triglavskega narodnega parka vas le
prijeten sprehod od hiše Hike and Bike loči do
čarobne divjine Bohinjskega jezera. Obdana z
nekaterimi najlepšimi slovenskimi gorami je
hiša Hike and Bike pravo pohodniško presenečenje. Kuhinja, dve spalnici, dnevni kotiček in
velika terasa vam bodo pričarali občutek, da ste
doma. Le na lepšem. Hiša je v lasti specializirane pohodniške in kolesarske turistične agencije
Hike and Bike, ki z veseljem priskoči na pomoč
pri vseh pohodniških izzivih.
Prednosti namestitve
• Lokacija: sredi Triglavskega narodnega parka
je hiša Hike and Bike idealno izhodišče za rekreativne pohodnike, ljubiteljske veslače, navdušene plavalce in drzne alpiniste. Urejenost,
dostopna cena in neposredna povezanost hiše
s pohodništvom spodbujajo h gibanju tudi
bolj ležerne dopustnike. Pri izbiri in načrtovanju poti je vedno na voljo prijazna ekipa Hike
and Bike.

52

Najbolj priporočamo
Pohod s poznavalci: ste v enem izmed najlepših
kotičkov Slovenije. Raziščite ga! Ob Bohinjskem
jezeru, v osrčju Julijskih Alp, lahko uživate v
mnogih aktivnostih v naravi:
• za športne navdušence: planinarjenje in
športno plezanje, gorsko plezanje, veslanje s
kajaki in kanuji, jadranje in surfanje, rafting,
soteskanje, jadralno padalstvo in zmajarstvo.
• za ljubitelje narave: pohod skozi Bohinjsko
dolino do slapa Savice, razgled z Vogla, ričet
na Vogarju in lahkotni sprehodi po planšarskih poteh.
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PETROL – S KOLESOM NA POTI

FEEL GREEN TRAVEL

Informacije
www.skolesomnapoti.si

Informacije in rezervacije
Raj Jezersko, d.o.o.
Zg. Jezersko 28a, SI-4206 Zg. Jezersko
t +386 (0) 31 203 930
e info@feelgreen.si
www.feelgreentravel.com

Petrolova kolesarska transverzala
1.000 km lepih in varnih kolesarskih poti zaokroženo povezuje 61
bencinskih servisov Petrol. Trasiranje je bilo izvedeno z upoštevanjem
cestnih predpisov in izpostavitvijo turističnih zanimivosti v okoliških
krajih. Znotraj kolesarske transverzale je 10 etap, pri čemer je zaključni
bencinski servis predhodne etape začetek naslednje. Sodelujoči na transverzali se evidentirajo na začetni in končni točki vsake etape, po uspešni
izvedbi pa so nagrajeni. Evidentiranje je mogoče na posebnih kartončkih
ali preko kartice Petrol klub.

Turistična agencija Feel Green Travel organizira lahke pohodniške in kolesarske ture za skupine in individualne goste po najlepših destinacijah in
nacionalnih parkih Alp in zahodnega Balkana.
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Blejsko jezero

JULIJSKE ALPE

BLED

Fijaker

Jezero z otočkom in cerkvico, gora Stol v ozadju in grad na skalnem pomolu
rišejo podobo raja. Ta slika navduši vse, ki se podajo na pot ob jezerski obali. A
Bled je veliko več. Vabi na številne poti, ki vodijo iz mesta na bližnje vzpetine in v
gore, kliče v najbolj skrite in divje soteske Slovenije. Neokrnjena narava se bohoti
vse naokoli znamenitega slovenskega bisera.

NE ZAMUDITE
• Blejski dnevi, julij
Tri dni trajajoča prireditev je magnet za turiste. Tradicionalna blejska noč je vedno vrhunec
prireditve, ko jezero osvetli 15.000 lučk.
• Narodnozabavna hit parada, november
Za ljubitelje polk in valčkov je to eden najbolj
priljubljenih dogodkov s svetovno znanimi
narodnozabavnimi ansambli. Bi se radi zavrteli v ritmih polke? Narodnozabavna hit parada požene kri po žilah.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Pletne

• Blejska kremšnita ali kremna rezina
Edina prava kremna rezina je ena sama, to je
blejska. Sladica je narejena iz listnatega testa,
vaniljeve kreme in sladke smetane ter je zaščitena tudi na območju Evropske unije. Od leta
1953, ko je bila »izumljena«, so v slaščičarni
Park izdelali že več kot 13 milijonov kremnih
rezin.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Spočijte si noge in pustite si čas, da vas pletnarji zapeljejo s tradicionalnim blejskim plovilom pletna na otoček sredi jezera. Večstoletna tradicija je živa tudi v današnjih dneh.

Blejski grad

i
Infocenter Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 05
e info@dzt.bled.si

www.bled.si
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SKOZI VINTGAR

NA DEBELO PEČ (2.015 m)

Mimo cerkve sv. Katarine se pot vije do slapa Šum in od tam skozi sotesko
Vintgar, ki s svojim hladom v poletni vročini prav vabi.

Pot nas skozi globoke, temne pokljuške gozdove vodi na razgledni vrh planote Pokljuka in na drugi strani na visoko ledeniško dolino Krme.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevidi

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida

2 uri
5 km
lahka
150 m
parkirišče pred cerkvijo sv. Katarine nad Zasipom
46.3943 N, 14.1075 E
Julijske Alpe (1 : 50.000)
Bled (1 : 30.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000)

4 ure
13 km
srednje težka
750 m
parkirišče pri Šport hotelu na Pokljuki
46.3382 N, 13.9610 E
Julijske Alpe (1 : 50.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000)
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BEST WESTERN PREMIER
HOTEL LOVEC****
Informacije in rezervacije
BEST WESTERN PREMIER Hotel Lovec
Ljubljanska cesta 6, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 620 41 00
f +386 (0)4 578 24 99
e reservations@kompas-lovec.com
www.lovechotel.com

Opis
Hotel Lovec leži v središču Bleda, le nekaj korakov od Blejskega jezera. Goste očara s tradicionalno arhitekturo, ki se harmonično povezuje
z lokalnim okoljem. Moderno opremljene sobe
se ponašajo z osupljivimi razgledi na jezero in
okoliško gorovje. Kulinarična ponudba je bogata in temelji na lokalnih sestavinah. Hotel je
odlično izhodišče za pohodniške in kolesarske
poti v okolici. Prijazno osebje vam bo z veseljem
svetovalo pri načrtovanju vašega pohodniškega
podviga, prav tako so v hotelu na voljo zemljevidi pohodniških poti v okolici. Hotel je odprt
skozi vse leto.
Prednosti namestitve
Hotel nudi udobno bivanje z osupljivimi razgledi, razkošnim wellnessom in izbrano kulinariko.
Na voljo je tudi skupinska bioterapija, ki vam bo
pod skrbnim vodstvom obnovila telo in duha.
• Brezplačno za pohodnike: izposoja pohodniških palic, najem koles in zemljevidi pohodniških
poti v okolici so v hotelu na voljo brezplačno.

• Kulinarika: hotelska restavracija vas bo ob
pogledu na jezero razvajala s tradicionalnimi
jedmi iz svežih lokalnih sestavin.
Najbolj priporočamo
Nabirajte moči in nasmehe na pikniku v naravi –
za organizacijo in poln nahrbtnik za na pot
poskrbijo kar v hotelu! Prijazno osebje vam bo z
veseljem svetovalo ali v celoti organiziralo različne
izlete in športne aktivnosti v okolici. Teh je na
Bledu zares veliko. Izbirate lahko med raftanjem,
soteskanjem, vzpenjanjem na okoliške vrhove, jadralnim padalstvom, sankanjem pozimi in poleti,
jahanjem, potapljanjem in drugimi zabavnimi
dogodivščinami v naravi.

36

HELIA
Informacije in rezervacije
Turistična agencija Helia, d. o. o.
Trubarjeva cesta 8, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 576 56 00
f +386 (0)4 576 56 01
e info@helia.si
www.helia.si
Turistična agencija Helia nudi lahke vandrovske in treking ture po Sloveniji in v bližnji tujini. Tematski programi za posamične popotnike ali skupinice so primerne za vse – nedeljske vandrovce in družine ter tudi zahtevnejše
pohodnike. Izbirate lahko med vodenimi ali individualnimi turami.
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HOTEL RIBNO***
Informacije in rezervacije
Hotel Ribno
Izletniška 44, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 31 00
f +386 (0)4 578 32 00
e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si

13

CAMPING BLED*****
Informacije in rezervacije
Camping Bled
Kidričeva 10 c, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 575 20 00
f +386 (0)4 575 20 02
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

Opis
Hotel leži v neposredni bližini Bleda, v idilični
vasici Ribno, po kateri je dobil tudi ime. Na robu
smrekovega gozda je zaradi svoje lege odlična
izhodiščna točka za pohodniške ture in druge
športne podvige v okolici. V hotelu je mogoče
dobiti informacije o pohodnih poteh, na recepciji pa bodo poskrbeli tudi za rezervacije drugih
športnih aktivnosti. Je prva izbira za vse, željne
miru in sprostitve v naravi. Hotel je odprt vse
leto.
Prednosti namestitve
Prijeten ambient in odmaknjenost od vrveža
vas bosta napolnila s pozitivno energijo, ki je
tod okoli ne manjka. Obenem restavracija hotela Ribno slovi po odlični domači in mednarodni
kuhinji ter prijaznem osebju.
• Vse za pohodnike: organizacija pohodniških
izletov, izposoja pohodniške opreme, pranje
perila, organizacija prevoza oseb in športne
opreme, športna igrišča za tenis in odbojko
ob hotelu in možnost masaž v hotelu.

Opis
Camping Bled združuje čarobno moč narave,
toplino lesa in udobje luksuznih nastanitev. Najdete ga v mirni dolini na zahodni obali Blejskega jezera. Spada med kampe najvišje kategorije
z najmodernejšo opremo. V kampu je tudi t. i.
glamping namestitev. Kamp je odprt tudi pozimi.
Prednosti namestitve
Glamping hišice ali gozdne vile, obdane z zelenjem, stojijo na dvignjeni naravni terasi v
odmaknjenem delu kampa, pa vendar v neposredni bližini Blejskega jezera. Zgrajene so iz
ekološkega neobdelanega macesnovega lesa in
krite z macesnovimi skodlami, pred njimi pa
stoji lesena vroča kad z ogrevanjem na drva.
Hišice ponujajo harmonično izkušnjo sožitja z
naravo in vrhunsko sprostitev po aktivno preživetem dnevu.
Kulinarični užitki:
• Piknik košarice: posebnost gostinske ponudbe Campinga Bled so piknik košare, ki jih

• Sproščeni pikniki: prostorna terasa in zelenica ob hotelu sta v toplejših mesecih prva izbira po napornem pohodu, kjer prirejajo tudi
sproščene piknike.
Najbolj priporočamo
Zeleno okolje, ki opaja z vonjem po iglavcih, kar
kliče po preživljanju prostega časa na prostem in
svežem zraku. Odpravite se na katero od številnih pohodnih poti v okolici hotela ali se odločite
za organizirane vodene izlete, ki vam bodo pognali adrenalin po žilah:
• za športne navdušence: raftanje, soteskanje,
kajak, rečni spust, jadralno padalstvo, plezanje, potapljanje in ježa,
• vodeni kolesarski ali pohodniški izleti.

lahko naročite kar pred svoj šotor, prikolico
ali hišico ob kateri koli uri. Na voljo so zajtrki,
klasična ali gourmet kosila ter gourmet večerje v piknik košarah.
• Gostje kampa uživajo tudi v ponudbi restavracije Camping Bled, ki nudi dobrote tradicionalne slovenske in mediteranske kuhinje.
Najbolj priporočamo
Ne preblizu in ne predaleč od Blejskega jezera
vas Camping Bled razvaja z najlepšimi prizori
narave.
• Za športne navdušence: adrenalinske in
pohodniške aktivnosti, gorsko kolesarjenje,
soteskanje, rafting, polet z balonom, sankanje, plavanje, pohodi po okoliških planotah in
neskončni sprehodi ob Blejskem jezeru.
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Radovljica

JULIJSKE ALPE

RADOVLJICA
Petrova pot

Zelene dobrave se dvigujejo nad savsko dolino, polno slikovitih krajev, veselih ljudi
in sladkih dobrot, ki jih opevajo slavne Avsenikove skladbe. Željo po razgledih
vzbujajo visoke alpske planote ter gorske verige Karavank in Alp.
Srednjeveško mesto navdušuje s slikovito arhitekturo in vabi, da odkrijete kulturno
dediščino v njegovi okolici.

NE ZAMUDITE
• Festival čokolade, april
Sladko, slajše, najslajše. Ni ga čez okus čokolade, ki je osvojila svet. Na festivalu boste lahko
okušali, vonjali in opazovali čokolado v njenih
najbolj nenavadnih ali popolnoma klasičnih
oblikah.
• Festival Radovljica, avgust
Najstarejši slovenski festival stare glasbe poteka od leta 1982 na različnih lokacijah po
mestu. V štirinajstih dneh se zvrsti deset koncertov različnih izvajalcev stare glasbe z vsega
sveta.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Radovljica je mesto čokolade in sladkih spominov. Povrnite si moč z orehovimi, pehtranovimi in makovimi pralineji, ki nosijo ime
Čokobelica in spominjajo na pravo slovensko
potico. Vsako leto naredijo v Radovljici nov
okus, ki sledi tradiciji.
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NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE

Festival čokolade

• Odpotujte v preteklost ter se seznanite z bogato tradicijo čebelarstva na Slovenskem in
Gorenjskem. Čebelarski muzej v radovljiški
graščini je po obsegu in vsebinah edinstven
celo v evropskem prostoru. Kaj vse je mogoče
narediti iz medu, si oglejte še v lectarski delavnici v središču mesta.

Po tematskih poteh

i
TIC Radovljica
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12
e info@radolca.si

www.radolca.si
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PASTIRSKA POT BEGUNJE

LAMBERGOVA POT BEGUNJE

Pastirska pot Begunje je krožna tematska pot, ki povezuje planine na pobočju Begunjščice. Na poti se lahko okrepčate z domačimi dobrotami v gostišču Draga in na Roblekovem domu, kjer se boste naužili tudi izjemnega
razgleda na Gorenjsko. Pot lahko podaljšate še za vzpon na Veliki vrh Begunjščice (2.060 metrov). Pot je označena s smerokazi in informacijskimi
tablami v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.

Odkrijte grajske ruševine v zeleni dolini

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevid

5–6 ur
10,2 km
srednje zahtevna
960 m
dolina Draga pri Begunjah
46.39484 N, 14.21811 E
enako
Karta tematskih pohodniških in
kolesarskih poti v Radovljici in okolici

Pot se začne v središču Begunj, nedaleč od Bleda in Radovljice, in vodi
mimo graščine Katzenstein ter mimo razglednega pobočja do gradu Kamen. Od tu se lahko skozi vas vrnete na izhodišče ali pa nadaljujete svoj
pohod ob potoku v naročje doline Draga.

Označbe

3 ure
7,7 km
lahka
160 m
parkirišče v središču Begunj
46.37532 N, 14.19874 E
enako
Karta tematskih pohodniških in
kolesarskih poti v Radovljici in okolici
smerokazi in informacijske table v slovenskem,
angleškem in nemškem jeziku

Gostišče Draga

Arheološko najdišče
Njivce

Grobišče talcev v Dragi

Grad Kamen
Graščina Katzenstein

Grobišče talcev v Dragi

Gostišče Draga

Grad Kamen

Arheološko najdišče Njivce

Graščina Katzenstein

Gostišče Draga

Gostišče Draga

Gostišče Draga
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Kranjska Gora

JULIJSKE ALPE

KRANJSKA GORA
Nordijski center Planica

Slavo Kranjske Gore so preko meja Slovenije ponesli alpsko smučanje in
smučarski poleti, toda s pohodništvom in kolesarjenjem živi to letovišče skozi vse
leto. Nepozabna kulisa Julijskih Alp v osrčje kraljestva Zlatoroga vabi vse,
ki ste željni odkrivanja narave. Podajte se visoko in višje, skozi gorska okna,
čez prelaze in prevale.

NE ZAMUDITE
• Planiški poleti in skoki, marec
Vsako leto marca potekajo tekme, ki jih obišče
več kot trideset tisoč ljudi. Začutite slovenski
ponos, veličino doline pod Poncami in pogum
skakalcev.
• Srečanje na tromeji, september
Pridružite se pohodnikom iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki se vsako leto srečajo na tromeji nad slikovitimi Ratečami. Na dogodku
se odvijajo številne slovesnosti in seveda ne
manjka zabave.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Rateški kocovi in špresovi krapi
Slastne testene žepke ali krape pripravljajo v
Ratečah. Kocovi krapi so dobili ime po suhih
hruškah, takšen je tudi njihov nadev, špresovi pa po špresu, ki v narečju pomeni skuto.
Njihov nadev: skuta, tudi prepražena čebula,
pehtran in sol.
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NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE

Tromeja

• Smaragdni izvir Save Dolinke je čaroben in
mističen. Opazujte življenje ob njem, prepustite se komaj opaznemu toku, opazujte odseve gora ali svojo zrcalno podobo na zeleni
vodni površini.
• Nad prikupno vasico Mojstrana boste na
dveh privlačnih zavarovanih poteh – feratah
– v ostenju Grančišča zaužili prelepe razglede
na Julijske Alpe in Karavanke. Prava napolnitev duha.

Zelenci, izvir Save Dolinke

i
TIC Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1c, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40
e info@kranjska-gora.eu

www.kranjska-gora.si
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KEKČEVA POT

ROŽLETOVA POT

Kekčeva pot poteka po najlepših predelih Triglavskega narodnega parka.
Odkriva nam čudovite razglede in preko mnogih naravnih znamenitosti.
Planinske koče ob poti ponujajo okusno domačo hrano. Pot se začne v Planici, kjer si lahko privoščimo skok s »Planica Zipline«, in se konča s sestopom po stari Ruski cesti iz Vršiča do Tonkine koče.

Pot povezuje razgledno skalno vzpetino Grančišče nad Mojstrano in slap Peričnik, enega najlepših slapov v Sloveniji. Na poti si lahko ogledate Slovenski
planinski muzej in si privoščite adrenalinski vzpon po zavarovanih poteh na
Grančišče - Ferata Mojstrana. Po sestopu nadaljujemo v dolino Vrat, po poti
Triglavske Bistrice do Koče pri Peričniku. V koči pri slapu Peričnik se lahko
okrepčate in se po deloma krožni poti povzpnete do obeh slapov.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida

5 ur
13,1 km
srednje zahtevna
1.000 m
Planica
46.473538 N, 13.723363 E
Sprehajalna karta Turistične destinacije
Kranjska Gora,
zgibanka Kekčeva pot

4 ure
11,9 km
lahka
400 m
Slovenski planinski muzej, Mojstrana
46.458072 N, 13.935698 E
Sprehajalna karta Turistične destinacije
Kranjska Gora,
zgibanka Rožletova pot
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HOTEL KOMPAS****
Informacije in rezervacije
Hotel Kompas
Borovška cesta 100, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 589 21 00
f +386 (0)4 588 44 79
e info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si

5

BEST WESTERN HOTEL
KRANJSKA GORA****
Informacije in rezervacije
Best Western Hotel Kranjska Gora
Vršiška 38, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 15 20
e info@bw-kranjskagora.com
www.bw-kranjskagora.com
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Opis
Idealna lokacija ob vznožju Karavank. Veliko
izhodiščnih poti za pohodniške ture ali krajše
izlete, le streljaj od središča mesta.
Bogati wellness programi (savne, masaže,
kozmetične storitve), hotelska animacija za vso
družino, prost vstop v vodni park Aqua Larix in
Sprostitveni center Kompas, veriga hotelov Hit
Alpinea Kranjska Gora pa doda še vse preostale
manjkajoče elemente za popoln oddih.
Prednosti namestitve
Udobne in prenovljene prostorne sobe, prilagojene za potrebe športnikov. Možnost vseh obrokov v hotelu ali zunanjih objektih, malico vam
pripravimo tudi za na pot.
• Za pohodnike: športna masaža, pohodniške
karte na hotelskih recepcijah, možnost izposoje pohodniških palic, svetovanje pri izbiri
najboljših poti ...
• Za kolesarje: športna masaža, MTB-park,
neposredna bližina kolesarske steze (povezava z Italijo in Avstrijo), možnost izletov v

Opis
Hotel Lek je na robu Triglavskega narodnega
parka, le nekaj korakov od središča vasi Kranjska
Gora, nedaleč od slikovitega jezerca Jasna in ob
cesti, ki vodi čez Vršič, najvišji prelaz v Sloveniji.
Zaradi svoje lege je odlično izhodišče za pohodniške in kolesarske ture. Če pa si boste zaželeli
počitka, hotel Lek ponuja savne, bazene, masaže
in kozmetični salon, za dodatno rekreacijo pa
poskrbijo fitnes, teniška igrišča in otroško igrišče.
Prednosti namestitve
Mirna lokacija, prijazni in ustrežljivi gostitelji,
čistoča na visoki ravni, pristna kulinarika in ponudba izvrstnih slaščic so tisto, kar še posebej
odlikuje hotel Lek. Hotel je preprosto dostopen,
ima brezplačen internet v vseh sobah in internetno točko v hotelski recepciji.
• Za pohodnike: organiziran pohod enkrat tedensko (petek), ob minimalni prijavi osmih
oseb; izposoja pohodniške opreme ter možnost organizacije transferja iz hotela in nazaj.

spremstvu animatorja. Več kot 200 km označenih kolesarskih poti po gozdnih cestah v
gozdovih Karavank.
Najbolj priporočamo
• Pot izpred hotela preko senožeti Robe v Karavankah v Srednji Vrh ter vrnitev ob Savi Dolinki. Dobre štiri ure hoje z najlepšim razgledom na Martuljkovo skupino in preostale
Julijce.
• Druga izbira, ki jo priporočamo, je pot mimo
naravnega rezervata Zelenci (Natura 2000)
do Planice, kjer nas očara največja letalnica na
svetu. Pot tja in nazaj traja približno štiri ure.

• Za kolesarje: najem, pranje in hramba koles,
informacije o kolesarskih poteh in zemljevidi,
kolesarski park.
Najbolj priporočamo
Kranjska Gora in okolica sta raj za športne aktivnosti v naravi, pohodništvo je tu doma od nekdaj. A poskusite tudi druge športe:
• izlet v dolino Tamar in ogled Nordijskega centra Planica,
• rafting in soteskanje,
• skalni labirint,
• učenje nordijske hoje,
• plezanje.
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B&B PR' GAVEDARJO

Prednosti namestitve
Privoščite si unikaten oddih v skrbno prenovljeni domačiji Pr' Gavedarjo s 100-letno tradicijo.
Butična namestitev vam ponuja naravno spalno
okolje (masiven slovenski les, bio ležišča, bio
posteljnina in brisače ...) in zdrav ter lokalno pridelan zajtrk.
• Za pohodnike: Okolica ponuja številne pohodniške ture različnih težavnosti. Na voljo
je izposoja pohodnih kart za samostojno pohodništvo ali najem planinskega in gorskega
vodnika za ture v srednjegorju in visokogorju.

• Za kolesarje: Kolesarske ture različnih težavnosti in stilov, do bike parka Kranjska Gora je
2 km.
Najbolj priporočamo
Okolica ponuja prekrasne kolesarske poti, bike
park, priložnosti za družinske in adrenalinske
športe v naravi, poletno sankanje, kopanje v jezeru, nordijski center Planica in zipline.

Dolina Soče • Bovec

Informacije in rezervacije
B&B Pr' Gavedarjo
Podkoren 72, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 031 479 087
e info@prgavedarjo.si
www.prgavedarjo.si

Opis
Obiščite očarljivo alpsko vas Podkoren, ki je 2 kilometra oddaljena od Kranjske Gore in je znana
kot biser gorenjske arhitekturne dediščine. Leži
ob izviru Save Dolinke, skrita med Karavankami
in Julijskimi Alpami, ter na robu Triglavskega
narodnega parka.

15

APARTMAJI SKOK**
Informacije in rezervacije
Apartmaji Skok
Mala vas 111, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 63 00
m +386 (0)41 328 629
e info@apartmajiskok.com
www.apartmajiskok.com

Opis
Apartmajska hiša Skok je v središču gorskega
bisera Slovenije. Obdana z Julijskimi Alpami in
zelenimi gozdovi je odlična izhodiščna točka za
družinske in tudi zahtevnejše pohodniške ture
in vrsto vodnih ter drugih športnih dejavnosti v
naravi. V hiši Skok vam iz prve roke postrežejo z
informacijami o pohodniških turah, naravnih in
kulturnih znamenitostih ter športnih aktivnostih v okolici. V pritličju je urejena tudi popolnoma nova športna trgovina, ki nudi možnost nakupa kakovostne in privlačne športne opreme.
Prednosti namestitve
• Prijeten ambient: v bližini bovškega središča
ima lastno parkirišče, velik vrt in piknik prostor s pogledom na mogočne Alpe.
• Športna oprema: apartmaji imajo namenski prostor za hrambo koles in druge športne
opreme. V pritličju je športna trgovina, kjer
vam prijazni lastniki, ki so tudi sami športni
navdušenci, postrežejo z vsemi informacijami
o opremi, poteh in okoliških športnih ter po-

hodniških biserih.
• Info točka: da bi svojim gostom kar najbolj
približali različne uporabne informacije, so v
apartmajski hiši Skok ob vhodu poskrbeli za
lastno info točko. Tam vam z veseljem razkrijejo najlepše poti in razglede sredi neokrnjene
narave Bovca.
Najbolj priporočamo
Poleg svežega gorskega zraka, osupljivih razgledov na smaragdno reko in sprehodov ob Soči
vam Bovec ponuja veliko izbiro aktivnosti:
• za športne navdušence: pohodniški in kolesarski izleti, plezanje, zipline,
• za ljubitelje vode: rafting, kajak, hydrospeed, soteskanje in osvežitev v smaragdni reki.
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Bovec

JULIJSKE ALPE
DOLINA SOČE

BOVEC

Viseči most na reki Soči

Na eni strani najvišji vrhovi Julijskih Alp, na drugi smaragdna pot reke Soče. To
je Bovec, vedno športno razpoloženo mestece, ki navdušuje z aktivnostmi na
prostem. Srce doline Soče je najlepše začutiti med planinarjenjem. Viseči leseni
mostovi čez reko so kot lestev v zeleni raj, visokogorske pohodniške poti pa vedno
dišijo po divjem cvetju.

NE ZAMUDITE
• Buški dan in Čomparska noč, julij in avgust
Etnološka dogodka v Bovcu slovita po lokalnih kulinaričnih dobrotah in pestrem programu. Buški dan postreže s prikazom starih
obrti, Čomparska noč pa z nastopi plesnih,
gledaliških in glasbenih skupin.
• Bovec maraton, september
Maratonska preizkušnja, kjer ne potrebujete
energijskih ploščic, saj vam moč vlije smaragdna Soča, ob kateri so speljane trase. To je
eden najslikovitejših maratonov Evrope, saj
poteka po srčiki slovenskega alpskega sveta.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• V Sloveniji poznamo 132 narečnih imen za
krompir. V Bovcu mu rečejo čompe. Kuhan
neolupljen krompir v oblicah s skuto je značilna jed te slovenske pokrajine od 19. stoletja
dalje.
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NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE

Tradicionalna prireditev Čomparska noč

• Smaragdna barva reke Soče vabi, da se preizkusite v vožnji z raftom ali kajakom, za konec
dneva pa si privoščite ohladitev pri katerem
izmed številnih slikovitih slapov.

Kajak na Soči

i
Turizem Dolina Soče - TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 22, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 384 19 19
e info@lto-bovec.si

www.dolina-soce.si
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SOŠKA POT

NARAVOSLOVNA UČNA POT

Parkovna učna pot vzdolž Soče od izvira do Bovca

Prestreljeniški podi na Kaninu

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

Čas hoje
Dolžina
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevid

Soška pot je najstarejša in najdaljša pot v Triglavskem narodnem parku.
Povezuje stare steze in mirne, manj znane kotičke doline.
Pot je označena in opremljena z opisi zanimivosti. Posebno lepe so stare
brvi čez Sočo, po katerih pot reko večkrat preči.

8–10 ur
25 km
lahka
400 m
parkirišče pri Koči pod izvirom Soče
46.4091 N, 13.7255 E
Bovec
Triglavski narodni park (1 : 50.000)
Trenta (1 : 25.000)
Bovec (1 : 40.000)

Začetek poti je na končni postaji kabinske žičnice Kanin. Pot poteka po
visokogorskem Krasu in je pohodniku pregledno predstavljena z opisi na
sedmih tablah. Prikazani so vrhovi v okolici, pašništvo, zgodovina, flora in
favna ter planinarjenje.

2 uri
4 km
končna postaja kabinske žičnice Kanin
46.3949 N, 13.4919 E
Zloženka Prestreljeniški podi – Kanin; označbe
T01–T06 pomenijo stojišča tabel ob poti z
dodatnimi informacijami
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Dolina Soče

JULIJSKE ALPE
DOLINA SOČE

TOLMIN, KOBARID

Krnsko pogorje

Na severozahodu Slovenije sredi Julijskih Alp izvira reka Soča, ena najlepših
alpskih rek sveta. Kdor jo doživi med planinarjenjem, nikoli ne pozabi njene
smaragdne barve. Tolminska korita so eden najlepših naravnih vstopov v
Triglavski narodni park. Med ostalinami soške fronte se stoletje po prvi svetovni
vojni vije Pot miru od Alp do Jadrana.

NE ZAMUDITE
• Festival pohodništva dolina Soče, september, oktober
Doživite paleto jesenskih barv v vsej lepoti in
odkrijte spomenike preteklosti pod vodstvom
izkušenih vodnikov. Ponujajo več kot 25 vodenih pohodov, predavanja, razstave, degustacije in filme.
• Jestival – food & art festival, oktober
Jestival okusov in umetnosti nas popelje v
nostalgično preteklost. Tako kot nekoč danes spet najbolj cenimo zdravo, naravno in
pristno – tako v kulinariki kot v umetnosti,
naravi in sobivanju vseh.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Napoleonov most, Nadiža

• Kmetje v dolini Soče še danes izdelujejo sir
na visokogorskih planinah. Zaščiteni sir Tolminc izvira že iz 13. stoletja, njegovo zgodbo
pa lahko spoznate v Mlekarni Planika. Pustite
še nekaj prostora za tradicionalne Kobariške
štruklje, polnjene z orehi in rozinami.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Smaragdni tolmuni vedno sveže in hladne
Soče se priležejo predvsem sredi vročega poletja, Nadiža pa je najtoplejša alpska reka. Pri
Napoleonovem mostu je urejeno slikovito kopališče.

Izdelava Kobariških štrukljev na Jestivalu

i
Turizem Dolina Soče – TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info@lto-sotocje.si
Turizem Dolina Soče – TIC Kobarid
Trg Svobode 16, SI-5222 Kobarid
t +386(0)5 380 04 90
e info.kobarid@lto-sotocje.si

www.dolina-soce.si
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NA KRN (2.244 m)

ZGODOVINSKA RAZGLEDNA POT

S parkirišča gremo po označeni poti na planino Kuhinja, kjer se znajdemo
v pravem objemu krnskega pogorja z Batognico vred. Na poti na vrh se še
vedno najde kakšen ostanek iz prve svetovne vojne – če ne drugega, vidimo kakšno bodečo žico.

Bučenica–Mengore–Cvetje

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevid

Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

7 ur
12 km
srednje zahtevna
1.500 m
vas Kamno ali parkirišče
na planini Kuhinja
46.24143 N, 13.66294 E
enako
Posočje (1 : 40.000)
Triglavski narodni park (1 : 50.000)
Krn (1 : 25.000)

Na poti čez Bučenico, Mengore in Cvetje začutimo ne tako davno preteklost. Vse vzpetine so bile med prvo svetovno vojno močno utrjene, saj je
čeznje potekala avstro-ogrska frontna linija, ki je tvorila t. i. tolminsko mostišče.

Informacije

5 ur
15 km
lahka
800 m
Hotel Lucija na Mostu na Soči
46.15287 N, 13.74082 E
enako
Turistični in kolesarski zemljevid
Kobarid–Nadiške doline–Tolmin (1 : 55.000)
Zemljevid – zloženka Čez most po modrost
Vodnik Pot miru
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DOMAČIJA ŠKVOR***
Informacije in rezervacije
Domačija Škvor
Robidišče 10, SI-5223 Breginj
t +386 (0)31 345 958
e info@skvor-holidayhouse.com
www.skvor-holidayhouse.com

17

GOSTIŠČE
JELKIN HRAM***
Informacije in rezervacije
Gostišče Jelkin Hram
Drežnica 30, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10
m +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net
www.jelkin-hram.com
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Opis
Najbolj zahodna slovenska vas leži na robu Beneške Slovenije. Okolica nudi čudovite razglede
na tri svetove: alpski svet, predalpski svet in
Furlansko nižino. V neposredni bližini teče najtoplejša alpska reka Nadiža.

• Za kolesarje: vrhovi Stol, Matajur, Ivanac, cestno kolesarjenje po trasi Gira d'Italia 2016,
600 m gozdnega traila v vasi ali krožne čezmejne cestne ture z veliko reliefno razgibanostjo. Zvečer sprostitev v Mini Eco Spa s
finsko savno.

Prednosti namestitve
Namestitev do 20 oseb v obnovljenih kamnitih hišah ali sobah na domačiji. Hrano si gostje
lahko pripravijo sami. Po dogovoru je mogoča
priprava hrane na kmetiji. Lasten zelenjavni vrt,
ki je na voljo tudi gostom.
• Za pohodnike: pohodi na Stol, Ivanac, po
kontrabantski poti v čezmejni Prosnid, po
suhi strugi Nadiže, krožne poti, primerne tudi
za otroke

Najbolj priporočamo
Kopanje ali rečkanje v Nadiži, pohodne poti,
adrenalinski športi (padalstvo, vodni športi).
Primerno za družine in majhne otroke (velik
vrt, otroška oprema). Primerno tudi za skupine
(prostor za predavanja ali druženje).

Opis
Gostišče Jelkin hram je ob vznožju mogočnega
Krna v Drežnici, ki je odlično izhodišče za pohodnike, gorske kolesarje, jadralne padalce ter vse
ljubitelje gora in neokrnjene narave.
Gostišče ima kapaciteto 30 ležišč in apartma za
štiri osebe, nudi nočitve z zajtrkom, polpenzion,
kosila za skupine, domačo hrano v prijetnem
ambientu, finsko savno, brezplačno brezžično
internetno povezavo, organizirane kombi prevoze, tandemske polete z jadralnim padalom, vodene pohodniške in kolesarske ture in še mnogo
več.

• Posebnost iz naše ponudbe: »Hike & Fly« –
namesto sestopa odletite v dolino. Zaključite
pohodniško turo na vrhu hriba, od koder vas
v dolino v tandemu odpelje izkušen pilot z jadralnim padalom.

Prednosti namestitve
Domačnost, toplina, stari običaji, mirno okolje
in čista narava so se v Drežnici ohranili vse do
danes. Popotnik najde tu mir in prostor za počitek, avanturist pa nešteto možnosti za pustolovščine na svežem gorskem zraku.
• Vse za pohodnika: organizacija pohodniških izletov, izposoja pohodniške opreme, pranje perila,
organizacija prevoza oseb in športne opreme.

Najbolj priporočamo
Kjer se mestni svet konča in so dnevi za odtenek daljši, se vam pogled odpre na čudovito pokrajino, skrito očem vsakdanjemu popotniku.
Odpravite se na katero od številnih pohodniških
poti v okolici ali se odločite za aktivnosti, ki jih
ponuja Posočje:
• rafting, soteskanje, kajak,
• jadralno padalstvo,
• plezanje,
• ježa.

6

EKO APARTMAJSKO
NASELJE KAMP KOREN
KOBARID****
Informacije in rezervacije
Eko apartmajsko naselje Kamp Koren Kobarid
Drežniške Ravne 33, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11, m +386 (0)41 371 229
f +386 (0)5 389 13 10
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si
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HIŠA SONCA
Informacije in rezervacije
Hiša Sonca
Mučeniška ul 1, SI-5222 Kobarid
m +386 (0)31 664 253
e hisasonca@gmail.com
www.apartmakobarid.com

Opis
Apartmajsko naselje Kamp Koren Kobarid leži v
Kobaridu, slikovitem mestecu v dolini reke Soče.
Lesene hiške so naključno posute po neokrnjeni
naravi, kjer s toplo energijo lesa in odlično lego
za pohodniške in druge aktivnosti v naravi privabljajo številne goste. Brunarice so urejene in
privlačno opremljene z lesom ter sprejmejo do
šest oseb. Priznani kamping vodič Alan Rogers
je Kampu Koren leta 2010 podelil naziv evropski
zmagovalec nastanitvenih kapacitet.
Prednosti namestitve
• Sredi neokrnjene narave: lega na priljubljeni pohodniški etapi Alpe Adria Trail, kjer se
srečujeta zeleni sever in kamniti jug, ob koritih reke Soče, je idilično izhodišče za krajše in
daljše pohode različnih zahtevnosti.
• Les: bivanje v ekobrunarici je še posebej prijetno zaradi topline lesa, ki v hiškah pričara
občutek gozda. Notranjost in zunanjost brunarice sta leseni in premazani z naravnimi
olji.

Opis
Kobarid v Posočju je čudovit kraj za počitek,
sprostitev, občudovanje sonca, uživanje narave
in z njo povezanih športnih dejavnostih, ob prijaznih ljudeh in vrhunski hrani.
Kar koli od naštetega si boste zaželeli, vse to
vam ponujamo v Kobaridu, kraju, obdanem z
vrhovi, 2244 m visokim Krnom in eno najlepših
rek na svetu, smaragdno Sočo. Okolica je zelo
pestra, bogata in raznolika, zato se vam lahko
zgodi, da odkrijete še kaj neodkritega, neraziskanega in ob tem neznansko uživate. Za vsak
okus se najde nekaj, zato vam svetujemo, da se
prepustite občutkom in jim sledite. Za vsakogar,
ki rad uživa v neokrnjeni naravi, njenih lepotah,
naj si bo kot pohodnik, kolesar ali kako drugače,
bo navdušen nad ponujenim.
Prednosti namestitve
V HIŠI SONCA vam ponujamo počitek, nabiranje novih moči, novih podvigov in shranjevanje
lepih vtisov. Ponujamo vam apartma SONCE za

• Ponudba v kampu: gostom sta v kampu na
voljo trgovina s posebno ponudbo ekoizdelkov ter možnost športnih aktivnosti in vodenih izletov po okoliških poteh.
Najbolj priporočamo
• Kobariški gastronomski krog: Kobarid slovi
po izjemni lokalni kulinariki. Sprehodite se po
kobariškem gastronomskem krogu in razvajajte brbončice v nekaterih najboljših slovenskih restavracijah.
• Za športne navdušence: jadralno padalstvo,
zmajarstvo, kajakaštvo, gorništvo, pohodništvo, plezanje, alpinizem, gorsko kolesarjenje (možnost izposoje koles), lov in ribolov,
rafting, soteskanje, hydrospeed, tubing, konjeništvo.

osem oseb, ki se razteza v dveh nadstropjih, spodnji del je bivalni, zgoraj so tri spalnice. Apartma
ima dve kopalnici in dva balkona.
Svoj vhod v ločeni mansardni sobi KRN (4 osebe) in sobi MATAJUR (3 osebe) lahko uporabljate tudi skupaj, kot apartma. Vsaka soba ima
svojo kopalnico. V pritličnem delu imata sobi
na voljo souporabo polno opremljene kuhinje in
zunanji vrt, kjer lahko posedite ali si privoščite
zajtrk, kosilo, večerjo ...
HIŠA SONCA ponuja tudi prostor z masažno
kadjo in solno sobo, kjer se lahko sprostite.
Ob hiši je hišica za hranjenje koles. Hiša ponuja
dovolj prostora za hranjenje vaše opreme.
Menimo, da je Kobarid z okolico kraj, ki ima
v Sloveniji najbolj pestro ponudbo, zato vas
prisrčno vabimo, da nas obiščete in preprosto –
uživate.
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POSITIVE SPORT
Informacije
Positive Sport
Trg svobode 15, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)40 654 475
e info@positive-sport.com
www.positive-sport.com
Ponudba
Vodeni izleti, izposoja koles, trgovina in servis koles.
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SOČA OUTDOOR FESTIVAL

SOČA FUN PARK

Informacije in rezervacije
e info@soca-outdoor.com
www.soca-outdoor.com

Informacije in rezervacije
ProAktiv Sport d.o.o., Pot na Breg 11, SI-5250 Solkan
t +386 (0)40 377 477, e info@socafunpark.si, www.socafunpark.si

Največji športni festival v dolini Soče:
• Soča MTB maraton ob rekah Soči in Nadiži, julij, Kobarid
• tekma Soča Enduro, šteje za pokal SloEnduro, junij–julij, Bovec
• Soča Mini MTB, tekmovanje za otroke , julij, Bovec
• vodene rekreativne ture MTB, junij, Bovec

Ob kolesarski progi Solkan–Plave so v prijetni senci med krošnjami dreves
nad smaragdno gladino Soče postavljene 4 proge s 47 različnimi elementi.
Zahtevnost prog je prilagojena uporabnikom; prvi del parka je urejen za
otroke med petim in desetim letom starosti, v osrednjem delu pa se na
višinah od 3 do 11 metrov preizkušajo mladostniki in odrasli.
Recepcija parka je na dvorišču Kajak centra v Solkanu, od koder vas z raftom popeljemo na drugi breg. Najpogumnejši se boste na izhodišče vrnili
s spustom poguma po 300-metrski jeklenici, napeti približno 40 metrov
nad reko Sočo.
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SLOVENIJA HODI
POHODNIŠKI FESTIVALI

DAN SLOVENSKIH PLANINSKIH DOŽIVETIJ
DOM POD STORŽIČEM
(junij) www.pzs.si

POPOTOVANJE PO E6 MOZIRJE – RADLJE
POMLADNI FESTIVAL POHODNIŠTVA BRDA

(september) http://eupoti.com

(april–junij) www.brda.si

POHODNIŠKI VIKEND V TERMAH SNOVIK

VZDRŽLJIVOSTNI POHOD PO ROŠKI
PEŠPOTI »PO MEDVEDOVIH STOPINJAH«

(september) www.terme-snovik.si, www.td-tuhinjskadolina.si

(april) www.kocevsko.com

GO FESTIVAL POHODNIŠTVA … GORIŠKE!
(april, september–december) www.novagorica-turizem.com

POMLADNI FESTIVAL TEMATSKIH POTI POSAVJE
(maj) www.visitkrsko.com

SLOVENIJA HODI – DESTINACIJA ROGLA HODI
(maj–junij) www.destinacija-rogla.si

MEDNARODNI FESTIVAL
ALPSKEGA CVETJA BOHINJ
(maj–junij) www.bohinj.si/alpskocvetje

POHODNIŠKI FESTIVAL
V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH

FORESTFEST
(september–oktober) www.kocevsko.com

DNEVI POHODNIŠTVA V BOHINJU
(september–oktober) www.bohinj.si/pohodnistvo

FESTIVAL POHODNIŠTVA DOLINA SOČE
(september–oktober) www.dolina-soce.si

JESENSKI FESTIVAL POHODNIŠKIH
GASTRONOMSKIH DOŽIVETIJ
(oktober–november) www.visitkrsko.com

MARIBOR – POHORJE
(januar–december) www.maribor-pohorje.si

(junij) www.kamnik-savinja-alps.com
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Zelenica

KARAVANKE

TRŽIČ

Prelaz Ljubelj

Planinec, pohodnik ali prosti plezalec – užitkov in čudovitih razgledov je za vse
dovolj. Tržiško je planinski raj vse leto. Kdor hoče gristi kolena, mu je poklonjeno
150 kilometrov markiranih poti in nešteto drugih, vseh mogočih zahtevnosti, vse
do vrhov dvatisočakov.

NE ZAMUDITE
• Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in
okolja – MINFOS, maj
Na MINFOSu se že 45 let srečujemo številni
ljubitelji naravne dediščine. Poleg strokovnih
razprav in prodaje kamnov, nakita in fosilov
so še posebno zanimivi vodeni izleti v Dovžanovo sotesko in Šentanski rudnik.
• Hrastov memorial – mednarodni gorski
preizkus starodobnikov, september
Na znani makadamski cesti do gorskega prelaza Ljubelj se s kar 33-odstotno strmino borijo vozniki na motociklih, motociklih z bočno
prikolico in vozniki starodobnih avtomobilov.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Tržiške bržole – najbolj znana tržiška jed,
enolončnica iz ovčjega ali koštrunovega mesa,
ki ji je posvečena prireditev Festival tržiških
bržol. O njihovem nastanku je znana zgodba,
ki govori o veseli druščini na planini Kofce, ki
je, ko jim je zmanjkalo hrane, uplenila ovco
in jo skuhala skupaj z začimbami in zelišči,
rastočimi na planini.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Na Tržiškem je narava ustvarila svetove, ki so
na vsakem razgledu drugačni. Nekje skrivajo
ostanke tropskega morja (Dovžanova soteska), drugje so se z reliefom poigrali zmaji in
čarovnice, med gorskimi pašniki se skrivajo
osamele planšarije.
• Tržič je zgodovinsko mesto Slovenije. Raziščite ga! Odkrijte zgodbe čevljarskih mojstrov v
Tržiškem muzeju in pomahajte radovedni
gospe, ki vas opazuje skozi »firb'c« okno.

36|

Šuštarska nedelja

Konjščica

i
Turistično-promocijski in
informacijski center Tržič
Trg svobode 18, SI-4290 Tržič
t +386 (0)4 597 15 36
m +386 (0)51 627 057
e informacije@trzic.si

www.visit-trzic.com

Logarska dolina

KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE

Velika planina

KAMNIK
i

Logarska dolina

Pot na Raduho, v ozadju Ojstrica

LOGARSKA DOLINA – SOLČAVSKO
i

TIC Kamnik
Glavni trg 2, SI-1241 Kamnik
t +386 (0)1 831 82 50
e tic@visitkamnik.com

www.visitkamnik.com

Jezero Črnava

TIC Logarska dolina
Logarska dolina 9, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 838 90 04
e info@logarska.si

TIC Solčava – CENTER RINKA
Solčava 29, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 839 07 10
e info@solcavsko.info

Snežna jama

Šenkova domačija

www.logarska-dolina.si

PREDDVOR
i
TIC Preddvor
Dvorski trg 3, SI-4205 Preddvor
t +386 (0)59 14 88 46
e info@preddvor-tourism.si

www.preddvor-tourism.si

i
www.solcavsko.info

LUČE
i
TIC Luče
Luče 106, SI-3334 Luče
t +386 (0)3 839 35 55
e tic@luce.si

www.tic-luce.si

JEZERSKO
i
TIC Jezersko
Zg. Jezersko 56, SI-4206 Jezersko
t +386 (0)4 254 51 40
e tic@jezersko.si

www.jezersko.info
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HOTEL PLESNIK****
Informacije in rezervacije
Hotel Plesnik
Logarska dolina 10, SI-3335 Solčava
t +386 (0)3 839 23 00
e info@plesnik.si
www.plesnik.si
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KAMP ŠMICA
Informacije in rezervacije
Kamp Šmica
Luče, SI-3334 Luče
t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica @siol.net
www.camp-smica.com
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Opis
Hotel Plesnik je v Logarski dolini, ki velja za
eno najlepših v Sloveniji. Obdan z mogočnimi
gorami, zelenimi gozdovi in dehtečimi travniki
je prava oaza miru in vir neskončnih možnosti
pohodništva. Hotel ima 30 udobnih sob, wellness center, športna igrišča ter ponuja možnost
izposoje koles in drugih rekvizitov. Odprt je skozi vse leto.
Prednosti namestitve
Hotel je odlična izhodiščna točka za pohodništvo v vseh letnih časih, še posebej, ker nas
ob vrnitvi s pohoda čakajo dobrote lokalnih ponudnikov hrane, in to brez ojačevalcev okusa.
• Lega: po dolini so speljane pohodniške in tematske poti, planinske koče pa so oddaljene
komaj uro hoda. Za zahtevnejše pohodnike je
po gorah nad Logarsko dolino speljanih vrsta
zahtevnih poti in ferat. In kar je najboljše, za
vse to se vam ne bo treba nikamor peljati.
• Dobrote: domače ali mednarodne dobrote, v
restavraciji ali lovski sobi – kar vam je ljubše.

Opis
Avtokamp Šmica je urejen na deloma travnati
in gozdnati površini na obrežju neokrnjene reke
Savinje in nedaleč od Logarske doline na nadmorski višini nekaj več kot 500 metrov. Je idealno izhodišče za planinarjenje in športe na vodi.
Če bi si želeli prenočiti v kampu, pa nimate s seboj strehe nad glavo, lahko v kampu najamete
počitniško prikolico ali bungalov in se namestite
v lesene hiške ali sobe.
Posebnost nastanitve
Svoj oddih lahko izkoristite zelo aktivno:
• popeljemo vas na vodene adrenalinske spuste
s kajakom ali raftom po reki Savinji, v kateri se
je mogoče tudi kopati ali loviti ribe,
• izkušenim izposojamo opremo za kajak in rafting,
• ljubitelji tenisa lahko partijo igre odigrate na
dveh peščenih igriščih,
• izposojamo kolesa (čelade, ključavnice),
• nudimo prevoz z letališča do kampa.

V baru hotela prirejajo tudi manjše koncerte
klasične in zabavne glasbe.
Posebej priporočamo
Začutite utrip srca med gibanjem ali mu prisluhnite v tišini visoko nad dolino.
• Obiščite Potočko zijalko, kjer so pred 20.000
leti živeli ledenodobni lovci, in Snežno jamo,
ki je tudi poleti odeta v led.
• Najdite svojo plezalno smer v plezališču Logarska dolina.
• Na koncu Logarske doline izvira Savinja in
pada v dolino v obliki 90-metrskega slapu
Rinka, od koder vodi lepa pot na Okrešelj.
Cena
• polpenzion v enoposteljni sobi od 80 do 99 €
• polpenziona v dvoposteljni sobi od 65 do 84 €

Posebej priporočamo
Kamp je odlično izhodišče za raznolike sprehajalne in pohodniške poti za zahtevne in manj
zahtevne pohodnike. Logarska dolina vabi na
doživetje naravnih znamenitosti, kot so Robanov kot, Matkov kot, Snežna jama, Velika planina in druge. Planinci jo lahko z nahrbtnikom
na ramenih mahnete na malo daljše ture in se
povzpnete na Raduho, Ojstrico, Korošico in druge vrhove Kamniško-Savinjskih Alp.
Ob šumenju reke Savinje, ki teče tik ob našem
mirnem kampu, si boste lahko osvežili noge po
pohodih, ki jih vam bomo z veseljem priporočili
v recepciji našega kampa.
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TERME SNOVIK****
Informacije in rezervacije
Terme Snovik
Snovik 7, SI-1219 Laze v Tuhinju
t +386 (0)1 834 41 00
f +386 (0)1 834 41 36
e info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si
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HOTEL KRVAVEC***
Informacije in rezervacije
Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50
SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)51 350 830
f +386 (0)4 252 59 31
e booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si

Opis
Poživljajoč planinski zrak, pozitivna energija, s
katero navdaja narava, neokrnjenost in bližina
gora vabijo k aktivnemu preživljanju prostega
časa v Termah Snovik, ki so z 462 metri najvišje
ležeče terme v Sloveniji. Ponašajo se z visokokakovostno vodo za kopanje in pitje ter apartmajskim naseljem z imenom Hiške na robu gozda.
Namestitev je mogoča tudi v dvoposteljnih sobah, terme pa so odprte vse dni v letu.

Posebej priporočamo
Sami ali z vodnikom se podajte po lahkih ali
zahtevnih poteh. Okolica Term Snovik ponuja
številne pohodniške možnosti:
• Velika planina, Grintovec, Skuta, Kamniško
sedlo, sv. Miklavž na Gori in Menina planina,
• Vranja peč in Budnarjeva muzejska hiša,
• stare okoliške pešpoti, ki vodijo mimo spomenikov kulturne dediščine in kmetij z domačimi izdelki.

Prednosti namestitve
Terme Snovik z ekološkim poslanstvom so odlična izhodiščna točka za pohode po Kamniško-Savinjskih Alpah, ob vrnitvi pa se lahko sprostite v
zdravilni termalni vodi, savni ali ob masaži.
• Zajtrk in hišne specialitete: za zajtrk so na
voljo tudi hišne specialitete in lokalna živila,
za kosilo ali večerjo pa lahko naročite postrvi,
firštov golaž in hišne štruklje.
• Izposoja palic za nordijsko hojo in izposoja
koles.

Cena
• od 44 € na osebo

Opis
Ta najvišje ležeči hotel v Sloveniji leži na 1.600
metrih nadmorske višine in le streljaj od Ljubljane (20 kilometrov). Lepa narava planšarskega
okolja ter čudovit razgled na dolino in slovenske
Alpe sta pravi magnet za pohodnike. Hotel je
opremljen v planinskem slogu s pridihom modernega, v poletni sezoni je odprt od maja do
oktobra, v zimski pa od decembra do aprila.

Najbolj priporočamo
Na Krvavcu lahko hodite, kolesarite, skačete s
padalom, uživate v pustolovskem parku ali raziskujete čudovito naravo ped za pedjo. Na voljo so:
• pohodniški hotelski paketi,
• vodenje s planinskim vodnikom in po pohodniških poteh,
• tematski dogodki.

Prednosti namestitve
Hotel ponuja pristno slovensko hrano, ki temelji
na sestavinah iz okolice in planine Krvavec.
• Odlično izhodišče za planinske ture: v neposredni bližini je urejenih in markiranih vrsta
planinskih poti, bolj in manj zahtevnih. Zadihajte svež gorski zrak ter se odmaknite od
množic in mestnega vrveža, ki je blizu, a ga na
planini ni čutiti.
• Karte planinskih in pohodniških poti ter izposoja osnovne pohodne opreme.

Cene
• enoposteljna soba poleti od 43 € dalje, pozimi
od 69 €
• dvoposteljna soba poleti od 65 €, pozimi od
118 €
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Pogled na Kamniško-Savinjske Alpe

SAVINJSKA IN ŠALEŠKA
DOLINA
Golte

Neverjetno razgibano in raznoliko območje povezujejo reka Savinja in KamniškoSavinjske Alpe. Spajajo ga v mozaik drznih aktivnosti, izjemnih naravnih lepot,
kulturne dediščine in mestnega vrveža. Najbolj vzhodni del Alp skriva v sebi ledeno
podzemlje, bruha visoke slapove, rojeva biserne reke in hrani milijone let stare
zgodbe vrhov ter vulkanov.

NE ZAMUDITE
• FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za
ženske, februar
Odpravite se na Ljubno ob Savinji, ki se vsako
leto spremeni v mednarodno središče smučarskih poletov. Vasica je pogumne skakalke vzela za svoje, zato je vzdušje vedno fantastično.
• Borovničev pohod, avgust
Odpravite se na pohod iz krajinskega parka
Golte na Smrekovec, edini ugasli vulkan v
Sloveniji. Nabirajte gozdne sadeže in zelišča
na poti ter si oglejte geotočko o vulkanu na
Smrekovcu. Domov se boste vrnili z vijolično
obrobo na ustnicah.
• Pikin festival, september
Pikin festival je največji družinski festival v
Sloveniji. Ob Velenjskem jezeru se zvrstijo
številne delavnice za otroke in otroški koncerti, vrhunec pa sta Pikino mesto in njena vila
Čira čara.
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NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Snežna jama

• Suhomesnati zgornjesavinjski želodec že
stoletja izdelujejo na območju Zgornje Savinjske doline in je geografsko zaščitena kulinarična specialiteta. Okušamo ga s sveže pečenim lokalnim kruhom.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Zleknite se na obrežje ribnika, nastavite ribiško palico in v tišini počakajte. Naj se vam
nikamor ne mudi, ribe dobro prijemljejo prav
zvečer, vse prej je zgolj in samo spokoj sredi
narave.

Pikin festival

i
Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija
Savinjska c. 2, SI-3331 Nazarje

www.mozaik-dozivetij.si
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HOTEL GOLTE****
Informacije in rezervacije
Hotel Golte
Radegunda 19 c, SI-3330 Mozirje
t +386 (0)3 839 11 00
m +386 (0)51 354 806
e info@golte.si
www.golte.si
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CAMPING MENINA
Informacije in rezervacije
Camping Menina, d.o.o.
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji
t +386 (0)3 5835 027
m +386 (0)40 525 266
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

Opis
Hotel Golte se nahaja na 1.410 metrih nadmorske višine, v osrčju krajinskega parka Golte,
kjer zakrasela planota ponuja veliko urejenih in
označenih pohodniških ter kolesarskih poti. Butični ekohotel ima 52 sob z balkoni in wellness
center ter čudovit razgled na Savinjsko dolino.
Hotelska restavracija ponuja širok izbor jedi,
avtohtone jedi in značilne planinske okuse, s
katerimi se lahko okrepčate tudi v planinskih
kočah. Hotel je odprt od maja do oktobra in od
decembra do marca.
Prednosti namestitve
Na vrhu planote Golte se nahaja akumulacijsko
jezero, ob poteh kraške jame in brezna, poti pa
vodijo mimo čudovitih koč in pastirskih stanov.
Prostrani travniki so poleti pašniki za živino in
pozimi odlična smučišča. Na planini so rastišča
zdravilnih gorskih zelišč.
• Lega: do hotela, ki je neposredno ob evropski
pešpoti E6, se lahko pripeljete z najdaljšo nihalko v Sloveniji ali po vzporedni panoramski cesti.

Opis
Nedaleč od glavne ceste Mozirje–Ljubno, a ravno dovolj oddaljen od nje, se v Rečici ob Savinji
nahaja kamp Menina. Na levem bregu Savinje
v prijetnem zavetju gozda in ob jezeru ponuja
vrsto aktivnosti – plavanje, vodne športe, ribolov, tik ob kampu je športni park z vsemi vrstami
športnih igrišč, v okolici pa je nešteto možnosti
za pohodništvo. Od hribov, visokih nekaj sto
metrov, do pravih alpskih vršacev, ki se dvigujejo prek 2.500 m. Kamp je odprt skozi vse leto.
Prednosti namestitve
Kamp ponuja parcele za šotore, avtodome in prikolice. Pod njegovim okriljem so hostel, treker
koče, lesene in mobilne hiške. Za lakoto poskrbijo v restavraciji, ki nudi pice iz krušne peči, jedi
izpod peke in postrvi na različne načine.
• Za pohodnike: v kampu so na voljo zemljevidi in karte ter oprema za pohodništvo. Ob prihodu v kamp se je mogoče dogovoriti za pohodniške ture, ki jih želite opraviti. Priskrbijo
vam tudi vodnike, rezervacije za prenočitev

• Za pohodnike: informacije o pohodnih turah, zemljevidi pohodniških poti, organizacija
tur, transfer od hotela in do njega, planinsko
vodenje, pranje pohodnih oblačil, izposoja
pohodniških palic, energijsko polni zajtrki in
trgovina s športnimi oblačili in prehrano.
Najbolj priporočamo
Na Golteh boste svoje zadovoljstvo našli tudi
navdušenci nad adrenalinom:
• zipline,
• plezanje na plezalni steni,
• rafting na reki Savinji,
• adrenalinski park (Kamp Menina) in kolesarski park,
• zimsko pohodništvo, krpljanje, turno smučanje, smučanje, sankanje.
Cena
• eno- in dvoposteljne sobe s polpenzionom od
44 € poleti in od 69 € pozimi

v planinskih kočah in vse potrebno za varne
gorske ture.
• Masaže in savne ob jezeru.
Najbolj priporočamo
Številne pohodne poti v bližnji okolici, dolini in
Kamniško-Savinjskih Alpah kar kličejo, da jih
doživite. Na voljo so:
• vodeni pohodi z izkušenimi vodniki in težje
ture so na voljo tedensko in so izpisane na informativni tabli v kampu ter na recepciji,
• dvourni družinski pohodi v gore do 1.500
metrov, štiriurni počitniški pohodi na dvatisočake in ekstremni pohodi na najvišje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp (8 ur in 2.500
metrov nadmorske višine),
• tečaji nordijske hoje in pohodi.
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APARTMAJI & WELLNESS
SKOK**** MOZIRJE
Informacije in rezervacije
Apartmaji & Wellness Skok
Cesta na Lepo Njivo 17a, SI-3330 Mozirje
t +386 (0)3 828 04 00
e info@apartmajimozirje.si
www.apartmajimozirje.si
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HOTEL GOSTILNA
TRIGLAV***
Informacije in rezervacije
Hotel gostilna Triglav
Dobrna 12, SI-3204 Dobrna
t +386 (0)3 780 11 30
e info@gostilna-triglav.si
www.gostilna-triglav.si
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Opis
Apartmajska hiša Skok se nahaja v Mozirju,
enem najlepše urejenih krajev v Sloveniji, na
pragu Kamniško-Savinjskih Alp, ob vznožju planote Golte in v bližini Mozirskega gaja. Sedem
sodobno opremljenih apartmajev je primernih
tako za družine z majhnimi otroki kot za goste,
ki cenijo mir in zasebnost. Parkirišče je urejeno,
nudijo vam tudi ogrevan prostor za smuči, wellness center in najem koles.

Najbolj priporočamo
Aktivnosti se tu odvijajo poleti in pozimi, zato
izberite najljubšo glede na letni čas:
• nočni pohod z lučkami na Radegundo;
• čebelarska mozirska pot s ponudbo lokalnih
dobrot in degustacijo čebeljih izdelkov, savinjskega želodca in ajdovih žgancev z gobovo
juho;
• tematska pot Voda prinaša nostalgične spomine in odkriva kulturno dediščino Mozirja.

Prednosti namestitve
V wellness centru in lepotnem salonu bodo poskrbeli za vas, ko se boste utrujeni vrnili z odkrivanja okoliških poti. Najrazličnejše vrste masaž,
savne, masažni bazen, nega telesa ali obraza –
izberite tisto, po čemer bo zahrepenelo telo.
• Lega: apartmajska hiša je ob evropski pešpoti
E6 in poti sv. Benedikta ter je odlično izhodišče za pohodništvo v dolini in Kamniško-Savinjskih Alpah. Le štiri kilometre stran je spodnja postaja nihalke Žekovec, ki vas popelje
na Golte.

Opis
Hotel Triglav pripoveduje staro zgodbo, zato
gostje z veseljem prihajajo in se zadovoljni vračajo. Ima vse, kar potrebujete za udoben počitek
in prijetno počutje: sodobno recepcijo, gostilno
s slovensko kulinarično ponudbo, parkirišče,
brezplačno brezžično omrežje in prijazno ekipo,
ki skrbi za goste od prihoda naprej. Hotel je v
središču Dobrne in omogoča enostaven dostop
do vseh naravnih in kulturnih znamenitosti
kraja. Le 200 metrov stran je tudi najstarejše
delujoče termalno zdravilišče v Sloveniji Terme
Dobrna.
Prednosti namestitve
Hotel Triglav je idealno izhodišče za odkrivanje
kolesarskih in pohodniških poti. Za čudovito
naravo in kulturno dediščino, za domačije, kjer
lahko poskusite dobrote okoliških kmetov, si je
vredno vzeti čas.
• Kulinarika: Gostilna Triglav je bila že v času
Avstro-Ogrske pomemben ponudnik gostinskih storitev. Sem so gostje od nekdaj radi pri-

hajali razvajat brbončice. Ponudba je sezonska, jedi pa pripravljajo iz sestavin, pridelanih
v lokalnem okolju.
Najbolj priporočamo
V Dobrni se kolesari in hodi brez meja, da boste
lažje izbrali, pa je tu nekaj namigov.
• Popoldanski izlet v Dolino mlinov: 15 kilometrov dolga pot je manj zahtevna, vmes pa si
lahko ogledate še delujoči Volkov mlin, oboro
divjadi Lamberšček, Kačji grad in še marsikaj
drugega. Pohod zaključite na turistični kmetiji Pri Minki.
• Izlet v Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v Vitanju: 26 kilometrov dolga pot je srednje zahtevna.
Cena
• nočitev z zajtrkom od 32 €, polpenzion od 42 €

POTI V SREDOGORJU

TOP 5 DOŽIVETIJ

NA ŠKOFJELOŠKEM, IDRIJSKEM IN
CERKLJANSKEM HRIBOVJU, KOROŠKEM,
V MARIBORU, NA POHORJU IN PTUJU,
ZELENEM KRASU, V ZASAVJU IN POSAVJU
Visoko na pohorski planoti se sredi ruševja in gozdov na
tisočletnih šotnih barjih svetlikajo številna jezerca s svojimi
edinstvenimi zgodbami.

Podajte se čez drn in strn po hribovitem in gričevnatem
svetu med Savo, Bohorjem in zidanicami, okusite življenje
med gozdovi, travniki in vinogradi.

Stopajte po poti Rupnikove linije in se seznanite z njenim
nastankom. Zajemite pogled po Škofjeloškem hribovju, ki v
svojih gozdovih varuje številne naravne lepote.

Travniki slovenskega sredogorja se v spomladanskih in
poletnih mesecih odenejo v pisano preprogo divjih cvetlic in
opojnih dišav.

Tam visoko na Idrijsko in Cerkljansko hribovje kličejo
skrite kmetije s starimi jablanami, od koder na daleč diši po
pristnosti.
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Poljanska dolina

ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE

ŠKOFJA LOKA, SELŠKA DOLINA,
POLJANSKA DOLINA Z ŽIRMI
Dan oglarjev

Škofja Loka je eno najstarejših slovenskih mest, ki privlači s svojimi pisanimi
srednjeveškimi ulicami, za katere se zdi, da se nikoli ne končajo, saj kot v pravljici
zavijejo proti gozdu in hribom. To so vrata v Selško in Poljansko dolino, stičišče
dveh rek, ki sta izoblikovali čudoviti dolini. Doživite bogato kulturno dediščino in
odkrijte številne poti po zelenem Škofjeloškem hribovju.

NE ZAMUDITE
• Historial Škofja Loka, junij
Historial Škofja Loka – festival zgodovine skozi prikaze starih obrti, kulinariko, oblačilno
kulturo preteklih stoletij, staro glasbo, plese
in legende obuja loško zgodovino. Odvija se
predzadnjo soboto v juniju na ulicah in trgih
Škofje Loke ter na Loškem gradu.
• Dan oglarjev, avgust
Kulturno-etnografska prireditev Dan oglarjev
poteka prvo nedeljo v avgustu na Grebljici pod
Starim vrhom. Prireditev predstavlja stare, že
skoraj pozabljene običaje, povezane s spravilom lesa, pripravo drv za kopo, postavljanjem
kope ter uporabo oglja, zlasti pri kovaštvu.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Škofjeloški grad

• Loška medla ali midla je gosta zabeljena
jed, okusna enolončnica iz prosene kaše ali
moke, fižola, repe, zelja in od 19. stoletja tudi
iz krompirja. Zabela je bila prvotno edina začimba te jedi.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• V planinskih kočah, na turističnih kmetijah
ter na kmetijah odprtih vrat, ki jih v Škofjeloškem hribovju ne manjka, vas bodo z veseljem
sprejeli in vam postregli z jedmi tradicionalne
kuhinje iz naravno pridelanih sestavin. Prešerna gostoljubnost domačinov vas bo prepričala, da se še vrnete.

Pohodnika

i
Turizem Škofja Loka
Kidričeva cesta 1a, SI-4220 Škofja Loka
t +386 (0)4 517 06 00
m +386 (0)51 427 827
e info@skofja-loka.com

www.skofja-loka.com
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POT NA PLANICO IN
KRIŽNO GORO

ČEZ RAZGLEDNE SENOŽETI
NA BLEGOŠ

Iz Škofje Loke označena tematska pot pelje proti Crngrobu, kjer stoji božjepotna cerkev Marijinega oznanjenja. Nad cerkvijo se vzpne pot do sedla, kjer
zavijete levo do Planice, z vrha pa se spustite skozi gozd in po grebenu do
Križne Gore ter bližnje cerkve sv. Križa. V dolino vodi steza mimo lovske koče
do zaselka Cavern in nato po gozdni poti do Stare Loke.

S Hotavelj pelje pot v vas Čabrače, od koder nadaljujete pot čez razgledne
senožeti in bukove gozdove do rastlinsko bogatega vrha Blegoša. Razgledi
z vrha so čudoviti, od tam pa se spustite do koče na Blegošu, nato proti
zahodu mimo Zavetišča gorske straže na Jelencih in po stari poti proti
Volaki. Zadnji del poti vodi po asfaltni cesti do izhodišča na Hotavljah.

Čas hoje
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevidi

Čas hoje
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevidi

Informacije
Prireditev

4–5 ur
lahka
450 m
Škofja Loka
46.1370 N, 14.3072 E
Škofjeloško, Idrijsko in
Cerkljansko hribovje (1 : 40.000),
Tematske poti na Loškem
Turizem Škofja Loka, PD Škofja Loka
Tradicionalni prvomajski pohod na Križno Goro,
1. maj

Informacije
Prireditev

5–6 ur
srednja
1.200 m
Hotavlje
46.1149 N, 14.1167 E
Škofjeloško, Idrijsko in
Cerkljansko hribovje (1 : 40.000),
Gorenja vas – Poljane (1 : 35.000),
Rupnikova linija
Turizem Škofja Loka, PD Gorenja vas
Spominski in rekreativni pohod na Blegoš, najbližja nedelja 9. maju
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Sredi idrijskih gozdov

IDRIJSKO HRIBOVJE

IDRIJA

Divje jezero

Prepletanje alpskega in kraškega sveta, življenja v rovih pod zemljo in visoko v
hribih, kjer se zvezde vidijo drugače. Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto,
dežela Unesca, bisernih rek in bujnih gozdov.
Soteske, jezera, potoki in kraški izviri se tu spajajo v popolno celoto,
ki človeka za vedno napolni z energijo narave.

NE ZAMUDITE
• Festival idrijske čipke, junij
To je največja prireditev z mednarodnim slovesom, posvečena tradicionalni obrti klekljanja, ki traja tri dni. Se želite naučiti te stoletja
stare umetniške obrti? Obisk festivala je prvi
korak v to smer.
• Teden Unesco globalnega geoparka Idrija,
maj–junij
Na vodenih pohodih, delavnicah, strokovnih
predavanjih in kulinaričnih dogodkih spoznate naravno in kulturno dediščino v Geoparku Idrija. Tematske poti vas k aktivnemu
preživljanju prostega časa vabijo vse leto. Za
pristno lokalno okrepčilo poskrbijo turistični
ponudniki ob poteh.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Idrijski žlikrofi so testeni žepki, polnjeni s
krompirjevim nadevom, čebulo, slanino ali
ocvirki, drobnjakom in majaronom. Njihova
izdelava je dolgotrajna, zato se nikar ne mučite z njo, temveč uživajte v njihovem polnem
okusu. Zaščiteni so na ravni Evropske unije
kot zajamčena tradicionalna posebnost.
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NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE

Festival idrijske čipke

• Razgledni vrhovi, ki se dvigujejo nad kraškimi planotami, ponujajo lepe razglede od
Jadranskega morja do Alp. V dolinah in grapah se pretakajo potočki in reke, ob katerih se
utrujeni od hoje spočijete in ohladite. Izjemno
Divje jezero s kraškim izvirom in neukrotljivo naravo buri domišljijo ljudi. Prisluhnite
mu!
Idrijska čipka

i
TIC Idrija
Mestni trg 2, SI-5280 Idrija
t +386 (0)5 374 39 16
e tic@visit-idrija.si

www.visit-idrija.si
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NA JELENK –
KRALJEVO BOTANIČNO GORO

IDRIJSKO-CERKLJANSKA
PLANINSKA POT

Pot na Jelenk je posebna zaradi neverjetne botanične pestrosti, ki je v
preteklosti v Idrijo privabila pomembne može – raziskovalce, botanike in
samega kralja. Iz domačije v Trepališah na Jelenk vodita lažja in zahtevnejša pot. Obe sta označeni z markacijami in vas pripeljeta do pogleda na
Idrijsko in Cerkljansko hribovje ter Julijce v ozadju.

Vodi mimo zanimivih vrhov in razglednih točk, pestra pokrajina se spreminja od grape do grebenov in spet proti dolinam. Pot se začne na Reki,
najvišji vrh je Porezen. Dolga je za nekaj dni hoje, izbirate lahko med različnimi etapami, ki vas popeljejo skozi neokrnjeno naravo in etnografsko
zanimive kraje. Pot različnih težavnosti je primerna za vse letne čase.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevida

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

Informacije

4 ure
8,4 km
zelo zahtevna (plezalna oprema)
1.500 m
Industrijska cona Spodnja Idrija
46.0342 N, 14.0173 E
enako
Geopark Idrija (1 : 50.000)
Idrijsko in Cerkljansko (1 : 50.000)
TIC Idrija, PD Idrija, PD Javornik

Informacije

7–8 dni
180 km
etape različnih težavnosti
naselje Reka v dolini Idrijce
46.1150 N, 13.9249 E
enako
Idrijsko in Cerkljansko (1 : 50.000)
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje (1 : 50.000)
Idrijski svet vabi na obisk (vodnik)
TIC Idrija, PD Idrija, PD Javornik
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HOSTEL IDRIJA
Informacije in rezervacije
Hostel Idrija
Center za idrijsko dediščino
Ulica IX. Korpusa 17, SI-5280 Idrija
t +386 (0)5 373 40 70
m +386 (0)41 995 722
e hostel@visit-idrija.si

3

HOTEL CERKNO***
APARTMAJI
ALPSKA PERLA***
Informacije in rezervacije
Hotel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8, SI-5282 Cerkno
t +386 (0)5 374 34 00
e info@cerkno-resort.si
www.cerkno-resort.si
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Opis
Hostel Idrija leži na prijetni lokaciji nad mestom, ki gostom ponuja lep razgled na zvezdnato
mestno središče Idrije. Na voljo so različne velikosti sob – od dvoposteljnih za bolj intimno
vzdušje do velikih sob z osmimi posteljami, ki
so primerne za večje pohodniške skupine. Cenovno ugoden, urejen, le nekaj minut oddaljen
od središča Idrije in obdan z zelenim Idrijskim
hribovjem, je Hostel Idrija odlično izhodišče za
pohodnike in kolesarje.
Prednosti namestitve
• Za pohodnike: pohodnikom so na voljo varen prostor za spravilo opreme, brezplačna
pregledna karta z vrisanimi tematskimi potmi po Geoparku Idrija, svetovanje glede pohodniških in kolesarskih tur, možnost najema
pohodniškega in kolesarskega vodnika ter organizacija prevozov.
• Cenovno dostopen in urejen: lepo urejene
sobe različnih velikosti in prijetna kuhinja,

Opis
V osrčju pestro razčlenjenega Cerkljanskega hribovja leži mestece Cerkno z istoimenskim hotelom. Domače vzdušje, prijazna postrežba, pestra
kulinarična ponudba z babičinim kotičkom,
sodobno urejene sobe z wi-fi dostopom in prijazne cene – vse to je le nekaj razlogov za obisk.
Izberete lahko tudi cenovno ugodnejšo (hostel)
namestitev v sobah s kopalnico in pogradi. Lokacija hotela je odlično izhodišče za pohodnike
in kolesarje.
Prednosti namestitve
• Notranji bazen s termalno vodo, različnimi
savnami in brezplačen brezžični dostop do
spleta.
• Prostor za shranjevanje opreme, pranje in
sušenje perila, različni prevozi, svetovanje in
pomoč pri načrtovanju pohodniških tur, možnost najema vodnika.
• Odlična kulinarika - idrijski žlikrofi (lahko si
jih boste izdelali tudi sami); šebreljski želodec,
obisk sirarjev in čebelarjev z degustacijami.

kjer si lahko sami pripravljate obilne zajtrke
in zaslužene večerje.
Najbolj priporočamo
Razgibano območje Idrijskega hribovja vas razvaja s pohodniškimi užitki skozi vse leto:
• Krajinski park Zgornja Idrijca skriva številne geološke in botanične zanimivosti, kolesarske poti, naravno kopališče Lajšt, piknik
prostore in prvo gozdno železnico v Evropi.
• Idrijsko-cerkljanska planinska pot vabi
na številne pohodniške poti različnih dolžin
in težavnosti. Sprehodite se po cvetlični preprogi na Vojkarski planoti, odkrijte staro partizansko tiskarno in se povzpnite na najvišji
krniški vrh Jelenk.

• Številne pohodniške in daljinske poti – evropska pešpot E7, rdeča pot Via Alpina, Predalpska pot, Slovenska planinska pot, urejene
pešpoti, primerne tudi za nordijsko hojo.
• Številne botanične zanimivosti, bogata flora
in favna.
• Cenovno zelo dostopen hotel (nočitev že od
17,50 €).
Najbolj priporočamo
• Razgibano območje Cerkljanskega hribovja
nudi pohodniške užitke in čudovite razglede
v vseh letnih časih.
• Vodene pohodniške programe z različnim številom dni bivanja prilagodijo željam skupin.
Vrhunec popotovanja so kulinarična doživetja
in obisk svetovno znanih znamenitosti, kot so
Bolnica Franja z evropskim znakom zaščite
dediščine ali Divje Babe – najdišče najstarejšega glasbila na svetu.
• Festival pohodništva v jesenskem času s številnimi pohodniškimi aktivnostmi.

Snežnik

ZELENI KRAS
Botanični rezervat

Zeleni kras – prepletajoči se svet podzemnih jam, skrivnostnih jezer in visokih kraških
vrhov. Urejene pohodne in planinske poti vas bodo popeljale mimo naravnih kraških
fenomenov, skozi mogočne gozdove do najvišjih kraških vrhov. Povzpnite se na vrh
Snežnika, najvišje nealpske gore v Sloveniji, poiščite čarovnice na Slivnici, poslušajte
zgodbe Martina Krpana na Sv. Trojici ter občudujte razglede z vrha Nanosa.

NE ZAMUDITE
• VIA DINARICA SLOVENIJA
Dinarsko gorovje predstavlja veliko naravno
bogastvo, ki ob pestri zgodovinski in kulturni
dediščini celotnega območja ponuja idealno
priložnost za regionalno sodelovanje med
državami, ki jih gorovje naravno povezuje.
Prav iz te ideje zamisli je nastal mednarodni
projekt Via Dinarica, katerega cilji so je izboljšanje, razvoj in povezovanje potencialov
Dinaridov. Ti se kažejo v regionalnem razvoju
in pustolovskem turizmu ter športnih in socialnih aktivnostih dejavnostih na planinskih
območjih.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Martin Krpan s kobilico

• Po obisku gora se okrepčajte s kozarčkom
izvrstnega žganja iz posebnih brkinskih kotlov za žganjekuho. Geografsko zaščitena
Brkinski slivovec in Kraški brinjevec vam
bosta povrnila moči in dala nov zagon za raziskovanje kraškega sveta.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Uživajte v starodavnih in prvinskih bukovih
gozdovih Evrope – naravni dediščini vpisani
tudi na UNESCOV seznam svetovne naravne
dediščine.

Kalvarija

i
RRA Zeleni kras d.o.o.
Prečna ulica 1, SI-6257 Pivka
t +386 (0)5 721 22 49
m +386 (0)41 941 509
e info@zelenikras.si

www.zelenikras.si
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Pogled na Koroško s Pohorja

KOROŠKA
Zelenilo koroških gozdov

Na severu Slovenije, za devetimi vodami in gorami, se razprostira hribovita
pokrajina s temnimi gozdovi. Tam se dvigujejo gore številnih zgodb, pripovedk in
legend. Poti, kolovozi in stezice so prepredeni in vodijo na vrhove,
kjer se lahko razgledujete po grebenih in hip zatem skrijete v gozd.
Odkrijte deželo brezmejnih možnosti za potepanje.

NE ZAMUDITE
• Gradovi kralja Matjaža, januar
Osrednji dogodek prireditve v Podpeci je tekmovanje ekip v gradnji snežnih gradov, povezanih z legendo o kralju Matjažu. Zvečer poteka izbor najlepšega gradu, snežne skulpture
pa ob soju bakel še posebej zaživijo.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Koroška skuta s čebulo in bučnim oljem je
lahko krepak zajtrk, predjed ali izdatna malica. Poleg se prileže tudi izvrsten ržen kruh,
po katerem slovi Koroška.

NAGRADI ZA POHODNIŠKE
PODVIGE

Podzemlje Pece

• Počitek ob prvem biološkem bazenu v Sloveniji, Vodnem parku Radlje ob Dravi, vam
bo povrnil moči. Za čistočo in kakovost vode
skrbijo naravni sistemi, zato je voda brez kemikalij.
• Obisk podzemlja Pece – turističnega rudnika in muzeja v Mežici, ki je osrednja točka čezmejnega Geoparka Karavanke, s pravim
rudarskim vlakom, gorskimi kolesi ali kajaki
po zalitih rovih.

Vodni park Radlje ob Dravi

i
RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija
za Koroško, d. o. o.
Meža 10, SI-2370 Dravograd
t +386 (0)5 90 85 190
e info@rra-koroska.si

www.koroska.si
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K24 –
KOROŠKI HRIBOVSKI IZZIV
80 kilometrov dolga pot z vzponi na pet najvišjih vrhov okoli Črne na
Koroškem – na Uršljo goro, Smrekovec, Raduho, Olševo in Peco. Najbolj
vzdržljivi in drzni gorniki, ki premagajo pot v manj kot 24 urah, postanejo
člani Kluba 24. Tudi če niste ravno ekstremni športnik, se je na te vrhove
vredno povzpeti, na večdnevni turi ali pa v obliki posameznih vzponov.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevid

24 ur
80 km
zahtevna – zelo zahtevna planinska pot
4.710 m
središče Črne na Koroškem
46.2814 N, 14.5060 E
enako
Koroška. Pohodniška in kolesarska karta.
(1 : 60.000)

KOROŠKA PLANINSKA POT
Krožna daljinska planinska pot z 31 kontrolnimi točkami poteka po obronkih glavnih treh koroških dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske – ter povezuje pogorja Karavank, Pohorja, Kozjaka in Savinjskih Alp. Mreža urejenih planinskih poti omogoča oblikovanje številnih privlačnih krajših tur z
odseki Koroške planinske poti. Nekateri med njimi so manj zahtevni in s
tem primerni tudi za priložnostne pohodnike.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevidi

10 do 12 dni ali 80 ur
230 km
zahtevna (posamezne etape tudi lažje)
14.186 m
Ravne na Koroškem – parkirišče za
avtobusno postajo
46.5465 N, 14.9634 E
Koroška. Pohodniška in kolesarska karta.
(1:60.000)
Kamniško-Savinjske Alpe (1 : 50.000)
Pohorje (1 : 50.000)
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EKOHOTEL
KMETIJA KOROŠ***
Informacije in rezervacije
Ekohotel kmetija Koroš
Jamnica 10, SI-2391 Prevalje
t +386 (0)2 870 30 60
e info@bikenomad.com
www.mtbpark.com

41

Opis
Ekohotel kmetija Koroš je manjši svojevrsten
ekohotel s čudovitim razgledom na okoliške koroške gozdove in gore. Leži na slikovitem pobočju Jamnice. Obdan je z zelenjavnimi vrtovi in
sadnimi drevesi. Med gosti so najbolj priljubljeni
velika panoramska terasa in prostori za mirno,
kreativno preživljanje prostega časa. Kmetija poleg udobnega bivanja nudi izvirne tradicionalne
in ekološko pridelane jedi.
Prednosti namestitve
Ekološko pridelana hrana: ekohotel se je razvil
na ekološki kmetiji Koroš. Po aktivnem dnevu v
ekohotelu vas bodo razvajali z okusnimi lokalnimi
jedmi, ki so pripravljene iz ekološko pridelanih
sestavin v okolici.
Hotel je odlično izhodišče za lažje pohodniške
ture v okolici, v bližini poteka tudi pešpot Via
Alpina. Izbirate lahko med tematskimi izleti, izposojo koles in kolesarske opreme ter organiziranimi
kolesarskimi turami.

Spoznajte Slovenijo z aplikacijo Monolit2go
Mobilna aplikacija Monolit2go je najbolj podroben slovenski mobilni izletniški vodnik, ki trenutno vključuje podatke o več kot 2.500 planinskih, pohodnih, kolesarskih in turističnih poteh
na območju celotne Slovenije. Prvič so vse poti
zbrane na enem mestu in na eni karti!
VSE POTI NA ENEM MESTU, NA ENI KARTI.

MONOLIT
Informacije in rezervacije
Monolit d.o.o.
Letališka 33d, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 546 67 60
e info@monolit.si
www.monolit2go.si
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Najbolj priporočamo
Ekohotel kmetija Koroš z naravo diha, jo ceni in
neguje. Zato so tudi vse dejavnosti, ki jih hotel
in okolica nudita, neločljivo povezane z naravnim okoljem Koroške.
• Center za zunanje aktivnosti v Geoparku
Karavanke vas bo navdušil s športno energijo, čudovitimi razgledi ter edinstvenimi cvetlicami in minerali, ki jih ne najdemo nikjer
drugje na planetu. Raziskujete ga lahko med
potepanjem po nezahtevnih pohodniških poteh med okoliškimi griči, travniki in gozdovi
ali pa se podate na zahtevnejšo 7-dnevno pohodniško turo čez Karavanke.

Aplikacija med drugim vsebuje priljubljene pohodne in kolesarske poti, kot so: Pot spominov
in tovarištva, Parenzana, Pot treh dežel, vse
glavne slovenske obhodnice: slovenska planinska pot, evropski pešpoti E6, E7, Via Alpina,
30.000 interesnih točk in še veliko več.
Aplikacija je namenjena vsem ljubiteljem narave, ki radi odkrivajo nove kraje in uživajo lepote
Slovenije.
Z Monolit2Go lahko na enostaven način najdete
pravo pot, preučite njene lastnosti in se pozneje
tudi orientirate v naravi.

Pohorje • Rogla – Zreče

1

UNITUR SPORT RESORT

HOTEL ROGLA***
Informacije in rezervacije
Unior d.d. Program Turizem, Rogla
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 64 40
f +386 (0)3 576 24 46
e rogla@unitur.eu
www.rogla.eu

8

HOTEL VITAL****
Informacije in rezervacije
Unior d.d. Program Turizem, Terme Zreče
Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 61 45
f +386 (0)3 576 24 46
e terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu

Opis
V zeleni naravi, sredi prostranih gozdov leži na
višini 1.517 metrov klimatsko letovišče Rogla,
ki v turistični in športni center vabi v vseh mesecih. Pozimi pravljično bela pokrajina ob smučarskih užitkih ponuja tudi krpljanje, v toplejših
mesecih pa je raj za pohodnike in kolesarje. Poleg savn in kopanja v bazenu so na voljo najrazličnejše masaže in kopeli, ob katerih se boste
sprostili po aktivnem dnevu.
Prednosti namestitve
Pohorska narava vedno znova preseneča s svojimi posebnostmi. Takšna so tudi Lovrenška
jezera, jezerca in barjanska okna na pohorskem
šotišču, ki glede na letni čas spreminjajo svojo
barvo in velikost. V bližini Rogle je eden najstarejših razglednih stolpov v Sloveniji, do katerega
vodi tudi Škratova učna pot za otroke.
• Za pohodnike: v hotelu si lahko izposodite
pohodniško opremo, omogočajo vam hrambo, čiščenje in sušenje opreme, možnost izposoje vodnika in tečaj nordijske hoje.

Opis
Terme Zreče vas v svetu lepote, sprostitve in
užitkov pričakujejo s številnimi urejenimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi v objemu
narave. Z izkušenimi vodniki lahko odkrivate
kulturno in naravno dediščino, bližnje in bolj
oddaljene lepote, nato pa skočite v termalno
vodo ter začutite domačnost in toplino savn.
Prednosti namestitve
Pohodniške poti iz Zreč vodijo na Pohorje in
Lovrenška jezera, saj je Rogla od tu oddaljena le
16 kilometrov. Na dosegu koraka so Vitanjske
Karavanke s slikovitim Paškim Kozjakom, arheološko najdišče in romarska pot na Brinjevo
goro pri Zrečah ter Konjiška gora, kjer na drugi
strani v dolini Janeza Krstnika v tišini modruje
Žička kartuzija.
• Hrana: tople in hladne jedi je mogoče prilagoditi potrebam športnikov. Poskusite tudi
izvrstne tipične jedi, povezane v znamko
Okusi Rogle.

• Hrana: tople in hladne jedi, ki jih je mogoče
prilagoditi potrebam športnikov.
S Pohorja nihče ne odide lačen, zato poskusite
pohorski lonec, gobovo juho s pravimi jurčki,
zavitek iz pohorskih borovnic, jelenov file z
brusnicami in druge okusne jedi, povezane v
znamko Okusi Rogle.
Najbolj priporočamo
Pohorje je primerno za pohodništvo v vseh letnih časih. Pozimi se lahko preizkusite v zabavnem krpljanju. Adrenalinski odvisniki boste svoj
raj na zemlji našli na zimsko-letnem sankališču
Zlodejevo.

• Sprostitev: terme ponujajo pravo Savna vas
in kompleks termalnih bazenov v zelenem
gozdnem parku. Pravi užitkarji boste zavili
v IDILA Wellness & Spa. Za športnike so na
voljo raznovrstna infrastruktura, zdravstvena
diagnostika in rehabilitacija.
Najbolj priporočamo
Zreško Pohorje je izvrstna pohodniška destinacija v vseh letnih časih. Pridružite se delavnicam
za začetnike nordijske hoje v toplejših mesecih,
pozimi pa stopite na krplje in odkrivajte čudovito pokrajino na Rogli.
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Rogla

POHORJE

ROGLA – ZREČE
Območje Lovrenških jezer

Gozd, ki se razprostira v očem brezmejni svet, porašča Pohorje in rojeva
neskončne količine svežega zraka. Zadihajte, ko se boste podali na katero od
premnogih poti po planoti, prepustite se valu vetra, ki vas bo objel na lahkotnih
sprehodih po šotnem barju. Tu boste začutili povezanost človeka in narave ter
okusili dobrote, ki rastejo prav ob poteh, po katerih stopate.

NE ZAMUDITE
• Pašni piknik in košnja pohorskih planj,
julij
Na tradicionalni prireditvi se boste lahko
seznanili z opravili pohorskih pastirjev in s
košnjo na star način, s šaljivimi »kmečkimi«
igrami in tekmovanjem v molži krav. Potrebujete le še obilico dobre volje.
• Uniorjev tek – tek po pohorskih planjah,
julij
Vsako leto v času kovaškega piknika na Rogli.
Razgibana petkilometrska trasa tekače vodi
po cvetočih planjah. Temperature so ugodne,
po iglavcih dišeči zrak pa napolni pljuča tekačev. Prijava in tek sta brezplačna.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Arnika

• Na Pohorju cele kose boljšega svinjskega mesa
konzervirajo v svinjskem želodcu ali debelem
govejem črevesju, ga nekoliko dimijo in sušijo
na zraku. To je pohorska bunka, »oblečena« v
mrežico, predvsem pa okusna, polno energijska pohodna malica.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Pohorska travišča se imenujejo planje, ki se
razprostirajo vse naokoli po pohorski planoti.
Spočijte se na kateri od njih, zazrite se v nebo
ali proti Alpam, občudujte arnike in orhideje
ter prisluhnite žvrgolenju ptic.

Praznik pohorskega lonca

i
LTO Rogla – Zreče
Cesta na Roglo 11/j, SI-3214 Zreče
t + 386 (0)3 759 04 70
e tic.zrece.lto@siol.net

www.destinacija-rogla.si
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NA BRINJEVO GORO

NA LOVRENŠKA JEZERA

Brinjeva gora je prvi poseljeni prostor v okolici Zreč. Pot po naravi nam
ponuja slikovite razglede po Pohorju in Dravinjski dolini. Pot se začne pri
Termah Zreče in je zgodovinsko zanimiva, saj je bilo območje poseljeno že
v bakreni dobi in je skozi zgodovino nudilo dom tudi Keltom, Rimljanom
in Slovanom. Nagrada na vrhu je cerkev Matere božje z bogato vsebino.

Pot vodi preko pohorskih pašnikov in gozdov do visokega barja, na katerem
je 19 majhnih jezerc (barjanskih oken), ki so barju prinesla ime “Lovrenška jezera”. Lepo urejena krožna pot po lesenih brveh vas pripelje v osrčje
barja, za ogled neokrnjenega okolja ‘od zgoraj’ pa poskrbi lesen razgledni
stolp. Barje predstavlja življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih
vrst, med katerimi je najzanimivejša mesojeda okroglolistna rosika.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek

1,5 ure
6 km
srednje zahtevna
231 m
hoteli Dobrava, Terme Zreče
46.2211 N, 15.2319 E
enako

3 ure
16 km
srednje zahtevna
347 m
hotel Planja na Rogli
46.2787 N, 15.2005 E
enako
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Pogled na Maribor s Pohorjem in reko Dravo

MARIBOR – POHORJE
Pohodniki in pogled s Pohorja na Maribor

Maribor, mesto najstarejše trte na svetu, je drugo največje mesto Slovenije in
prestolnica Štajerske. Mesto, ki leži v objemu Pohorja, se bohoti v morju zelenih
gozdov in vinorodnih gričev – od mestnih hribčkov Maribora do Slovenskih goric.
In če kaj, potem mu daje poseben pečat reka Drava, ki si utira pot med Pohorjem
in Kozjakom vse do Maribora in naprej po Dravskem polju.

NE ZAMUDITE
• Festival Lent, junij in julij
Največji slovenski festival na prostem in eden
največjih v Evropi Maribor spremeni v mesto
mladosti in sproščenosti, obiskovalce pa vabi
z glasbo, gledališčem, kulturo in kulinariko.
Devet dni in noči, ki jih ne boste pozabili vse
leto.
• Festival najstarejše trte na svetu, oktober
in november
Je vinski, kulinarični in kulturni poklon
najstarejši trti na svetu, ki raste na mariborskem Lentu. Trti, ki Mariborčane, Štajerce in
Slovence navdaja s ponosom, obiskovalcem pa
razgrne tančico skrivnosti o izjemno bogati vinogradniški tradiciji ter uspešnih zgodbah štajerskih vinarjev. Traja vse od svečane trgatve
v začetku oktobra do največjega enodnevnega
martinovanja v Sloveniji (11. november).

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Festival Lent

• Pohorski pisker je zagotovo najbolj priljubljena enolončnica na širšem območju Pohorja. Okus Pohorja je mogoče začutiti z lokalnimi sestavinami, kot so korenasta zelenjava,
jurčki, ješprenjeva kaša in meso pohorskega
goveda z zelišči.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Ujemite svoj košček »morja« in umirite divji
ritem današnjega življenja v Drava centru,
na mestni plaži na Limbuškem nabrežju, kjer
lahko tudi veslate, jadrate ali surfate.

Stara trta, najstarejša na svetu

i
Zavod za turizem Maribor – Pohorje
Partizanska cesta 6a, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11
e tic@maribor.si

www.visitmaribor.si
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PO POHORSKI POTI

KOZJAŠKA POT

Mimo cerkve sv. Bolfenka na Pohorju se podajte do razglednika, od koder
seže pogled daleč po Dravski dolini in preko vinorodnih gričev do Avstrije.
Nadaljujte skozi smrekove gozdove čez Areh in Žigartov vrh do Bajgota,
kjer se stekajo tri pohorske rečice in križa več gozdnih cest. Od tu se mimo
Velikega Šumika, največjega pohorskega slapu, spustite ob Lobnici navzdol
v Ruše.

To je pot osupljivih doživetij, saj se po njej sprehodite iz mariborskega
mestnega parka po razgibani pokrajini do razgledišč na vzhodnih obronkih
Kozjaka. Na vrhu postojte ob cerkvici sv. Urbana in nadaljujte skozi gozdnato pokrajino z osamljenimi kmetijami do doma pod Tojzlovim vrhom.
Na poti nam turistične kmetije in vinogradniki radodarno odprejo vrata v
svet domačih kulinaričnih užitkov.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zaključek
Zemljevidi

8–9 ur
24 km
lahka, med Velikim in Malim Šumikom
zahtevna
350 m
cerkev sv. Bolfenka, kamor se pripeljemo z
vzpenjačo ali se vzpnemo peš iz Maribora
46.51552 N, 15.57742 E
Ruše
Planinska karta Pohorje (1 : 50.000)
Izletniška karta Pohorje (1 : 50.000)
Izletniška karta Maribor in okolica (1 : 50.000)

6–7 ur
20 km
lahka
500 m
Mestni park v Mariboru
46.5640 N, 15.6481 E
Bresternica
Planinska karta Pohorje (1 : 50.000)
Izletniška karta Pohorje (1 : 50.000)
Izletniška karta Maribor in okolica (1 : 50.000)
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Ptuj

PTUJ
Po poteh lepih razgledov

Najstarejše slovensko mesto in njegova okolica ob reki Dravi ponujata številne
zanimive razgibane poti. Najbolj znani sta haloška in slovenjegoriška planinska pot,
vedno bolj obiskani postajata tudi evropska kulturna pot svetega Martina in ptujska
kulturna pot. Na Ptuju in okolici so številne možnosti za kulinarično okrepčilo,
udobno namestitev in odkrivanje zgodovinskih znamenitosti.

NE ZAMUDITE
• Kurentovanje
Lonely Planet je Kurentovanje umestil med
izbrano deseterico najbolj zanimivih karnevalov na svetu in tako v dobro družbo velikih
karnevalskih mest, kot so Benetke, Rio de
Janeiro in New Orleans. V času Med Kurentovanjaem se v zvrstijo številne etnografske
in karnevalske povorke, pustni korzo, prikazi
etnografskih likov, koncerti, plesi v maskah,
razstave in še veliko drugega.
• Martinovanje
Martinovanje v mestu, ki se ponaša z najstarejšo vinsko kletjo na Slovenskem, je vedno
posebno doživetje. Ob pestri zasedbi vinarjev

in kmetij je posebna pozornost namenjena
predvsem programu, ki ob strokovnih predavanjih in vodenih degustacijah vključuje tudi
turistična vodenja po skritih vinskih kotičkih
Ptuja.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Haloška gibanica –- tradicionalna sladka pogača, ki so jo nekoč uživali le ob posebnih prazničnih dnevih, danes velja za eno najboljših
sladkih jedi tega območja. S sočnim in bogatim
nadevom iz jajc, skute in pšeničnega zdroba ter
v krušni peči hrustljavo zapečeno skorjico navduši še tako utrujenega popotnika.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Ob kopanju v ptujskih termalnih vrelcih so
uživali že stari Rimljani. Ta žlahtni del zgodovine Ptuja je preslikan tudi v wellness ponudbo Term Ptuj. Kopanje v termalni vodi je
prav balzam za utrujene noge in telo. Prijetno sprostitev pa boste našli v toplem objemu
savn.
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Kurentovanje

Orfejev spomenik

i
TIC Ptuj
Slovenski trg 5, SI-2250 Ptuj
t +386 (0)2 779 60 11
e info@ptuj.info

www.ptuj.info

Planinsko društvo Ptuj
Dravska ulica 18, SI-2250 Ptuj
t +386 (0)2 777 15 11
e pisarna@pdptuj.si

www.pdptuj.si

Hmeljišča

ŽALEC
Pohod po hmeljski poti

Tam, kjer poleti diši po sladkobnih hmeljnih vršičkih in se polja razprostirajo
v brezmejne razsežnosti, leži dežela zelenega zlata. Aktivna, sproščena,
navdihujoča, pestra in bogata. Kulturna dediščina odkriva grofovske in celo
starorimske zgodbe. Poti švigajo po gozdnatem hribovju čez drn in strn. Kot sveža
senca tečejo ob rekah in se potapljajo med bujnimi nasadi hmelja.

NE ZAMUDITE
• Festival Zeleno zlato, junij–september
Spodnja Savinjska dolina, dolina zelenega zlata, že od sredine 19. stoletja piše zgodovino
hmeljarstva in pivovarstva. Od junija do septembra vas vabimo k obisku številnih dogodkov, s katerimi ohranjamo bogato tradicijo ali
pa z njimi poskrbimo za zabavo, rekreacijo ali
kulturne užitke.
• Pohod po hmeljski poti, zadnja sobota v avgustu
Odpravite se na tradicionalni pohod med hmeljišči, znamenitostmi Žalca in njegove okolice.
Štirinajst kilometrov dolga pot je bila izbrana
za drugo najboljšo tematsko pot v Sloveniji.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Kolesarjenje med hmeljišči

• Jejte, kot so nekoč jedli 'obirovci' hmelja.
'Obirovsko' kosilo so bile tople krompirjeve
murke oziroma kumarice in zabeljen stročji
fižol. Pa na zdravje ob Kukcu – hišnem pivu
Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije po stari recepturi prvega savinjskega pivovarja.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Naredite požirek iz prve fontane piv na svetu,
ki je srce druženja za domačine in obiskovalce
v mestnem parku v Žalcu. Z nakupom vrčka
lahko pokusite do šest vrst piva z aromatičnim štajerskim hmeljem, vsakič po deciliter.
Da doživetje ostane nepozabno, lahko vrček,
ki ga je zasnoval sloviti oblikovalec Oskar Kogoj, odnesete domov.

Fontana piv Zeleno zlato

i
TIC Žalec
Šlandrov trg 25, SI-3310 Žalec
t +386 (0)3 710 04 34
e zkst.tic@siol.net

www.turizem-zalec.si
www.beerfountain.eu
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Grad Rajhenburg, Brestanica

POSAVJE
Ravni log

Svet ob spodnji Savi razkriva posebne čare neokrnjene narave spodaj ob reki
ali višje v gozdnatem hribovju. Doživite mehkobo gričkov s trto in zidanicami in
skrivnosti srednjeveških gradov na vzpetinah. Posavske poti prijetnih doživetij so
različnih težavnosti in primerne za vse generacije. Naravne in kulturne zaklade
lahko odkrivate samostojno ali z vodnikom.

NE ZAMUDITE
• Posavski festival tematskih poti, maj in junij
Festival se odvija dva meseca in zajema več
kot trideset organiziranih tur po tematskih
poteh, ki skupaj s posavsko kulinariko, zabavnim in izobraževalnim programom omogočajo posebno doživetje Posavja.
• Festival modre frankinje, junij
Vsako leto na sevniškem gradu poteka enološko-kulinarični dogodek, posvečen modri
frankinji. Okusite to aromatično sorto, brez
katere ne bi bilo cvička, metliške črnine in
rdečega bizeljčana.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Bohorski slapovi

• V Sloveniji je le ena ohranjena avtohtona pasma prašičev. Krškopoljski prašič slovi po zelo
kakovostnem mesu. Okrepčajte se z mehko,
sočno in aromatično svinjsko pečenko, ki
vas bo napolnila z energijo za pohodniške
podvige.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Odkrivajte zanimive lokalne zgodbe v družbi
prijaznih domačinov, spoznajte Posavje tudi
na kolesu in ob rekah. Ko bodo noge in roke
preveč utrujene, pa se razvajajte v termalnih
bazenih.

Jarica

i
TIC Krško
CKŽ 46, SI-8270 Krško
t +386 (0)7 490 22 20
m +386 (0)51 655 936
e tic.krsko@cptkrsko.si

www.visitkrsko.com
www.tvz.si
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HOSTEL KOZMUS

Prednosti namestitve
Hostel je odlično izhodišče za pohodništvo, kolesarjenje in druge aktivnosti v naravi. V bližini
so termalna kopališča, plezalna stena Armeško,
možnosti za oddih nudijo vodni športi, ribolov,
ježa, metališče za kladivo in druga športna igrišča.
• Za kolesarje: možnost najema vodnika in
električnih koles, označene kolesarske poti,
prostor za shranjevanje koles.
• Organizacija programov: v sodelovanju z
izkušenimi mentorji vam pripravijo eno- ali
večdnevne programe, prirejene vašim potrebam in željam. Vključujejo lahko športne ak-

tivnosti, oglede, družabne igre in prikaz športne kariere Primoža Kozmusa, dobitnika zlate
olimpijske medalje v metu kladiva. V zimskih
mesecih vam pomagajo organizirati aktivnosti v pokriti telovadnici.
Posebej priporočamo
Raziščite najvišje vrhove Posavja, vinorodne griče, bližnja mesta, kot so Brežice, Kostanjevica
na Krki, Sevnica in Krško, ali se odločite za katero od drugih aktivnosti v naravi:
• pohod na Bohor (1.023 m) po daljši poti (3
ure), na kateri si lahko ogledate štiri slapove
in partizansko bolnišnico,
• vinorodni Sremič s cerkvijo sv. Mohorja, od
koder so čudoviti razgledi na Brestanico, grajski hrib in reko Savo (30 minut peš od hostla),
• sprehod do ribnikov v Stolovniku (30 minut).

Dolenjska

Informacije in rezervacije
Hostel Kozmus
Šolska cesta 1, SI-8280 Brestanica
m +386 (0)51 345 586
e hostel.kozmus@gmail.com
www.hostel-kozmus.si

Opis
V Brestanici, majhnem kraju v Posavju, je podeželski hostel Kozmus, ki ponuja namestitve
v dve- do osemposteljnih sobah s skupno kapaciteto 54 ležišč. Poleg namestitvenih enot so v
hostlu še dnevni bar, vrt, terasa in skupna kuhinja, gostom sta na voljo tudi zajtrk in brezplačni
brezžični internet.
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HOTELI OTOČEC,
HOTEL ŠPORT****
Informacije in rezervacije
Hoteli Otočec
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec
t +386 (0)8 205 03 10
f +386 (0)7 394 22 10
e booking@terme-krka.si
www.terme-krka.si

Opis
Sredi živahnih dolenjskih gričev, na robu pragozda, s pogledom na pravljični grad Otočec,
leži hotel Šport. Odlična lokacija za številne aktivnosti v naravi in bližina nekaterih najlepših
pohodniških poti mu je prislužila naziv pohodniško-kolesarski hotel. Gostom hotela je na voljo neomejeno kopanje v termalnih vodah Šmarjeških in Dolenjskih toplic. Hotelska kuhinja
temelji na bioloških sestavinah, ustvarjalnosti in
ljubezni do hrane. Smo vam že omenili cviček?
Požirek slavnega dolenjskega vina je nepogrešljiv del okušanja te živahne slovenske pokrajine.
Prednosti namestitve
• Obdan z zeleno: hotel Šport ponuja številne možnosti za dejavnosti v naravi. Slikoviti
sprehodi ob reki Krki, kava na grajskem dvorišču in štetje labodov so vam dosegljivi le nekaj
korakov od hotela. Malo naprej lahko pljuča
napolnite z vonjem divjega pragozda, ki nudi
varno zavetje številnim živalskim vrstam.

• Za pohodnike: karte pohodniških in tematskih poti, izposoja in prodaja pohodniške
opreme, najem vodnika za potep po pohodniških poteh.
Najbolj priporočamo
Hotel Šport je v dostopnosti različnih dejavnosti
zares velikodušen. Lahko se sprehajate po grajskem dvorišču, osvajate dolenjske vrhove, uživate v termalni vodi in se prepustite adrenalinskim
užitkom. Na voljo so:
• neomejeno kopanje in wellness razvajanje v
termalnih bazenih,
• pustolovski park in golf igrišče Otočec,
• pohodniška tura po Cvičkovi gazi ali Družinski poti v spremstvu vodnika,
• odkrivanje številnih tematskih poti po Dolenjski,
• iz hotela lahko stopite na Predalpsko pot in
evropsko pešpot E7.
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Bogenšperk

SRCE SLOVENIJE
Gradiško jezero

Srce Slovenije je zaokroženo območje v obliki srca
z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko.
Sega od vznožja kamniških planin do dolenjskega gričevja ter
od vzhodnih obronkov Ljubljane do posavskih ravnic.
Možnosti za pohodništvo ali kolesarjenje torej nikakor ne bo zmanjkalo.

NE ZAMUDITE
• Popotovanje po Levstikovi poti, november
Popotovanje po Levstikovi poti poteka od Litije do Čateža. Pot je speljana po potopisnem
spisu, delu pisatelja Frana Levstika. V spomin
na to popotovanje se drugo soboto v novembru organizira tradicionalni pohod.
• Konci tedna odprtih vrat v srcu Slovenije,
spomladi in jeseni
Izbrani turistični ponudniki za obiskovalce
pripravijo pristna doživetja lokalnih posebnosti. Od petka do nedelje lahko resnično spoznate lokalno območje.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• V srcu Slovenije lahko svoje brbončice razvajajte z okušanjem jedi in napitkov iz jagod in
špargljev. Tej sadno-zelenjavni kombinaciji
zadnjo nedeljo v maju posvetijo Dan jagod in
špargljev.
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NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Podajte se na pustolovščino med krošnje dreves. Pustolovski park Geoss ponuja adrenalinsko plezalno izkušnjo na šestih smereh različnih težavnostnih stopenj, na višinah do 25
metrov. Dan zaključite s piknikom in nočitvijo
med krošnjami.
• V srcu Slovenije leži renesančni grad Bogenšperk, eden najpomembnejših kulturnih spomenikov pri nas. Spoznajte zgodovino gradu
ter življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja z ogledom muzejskih razstav.

Pustolovski park Geoss

Jagode in šparglji

i
Razvojni center Srca Slovenije
Jerebova ulica 14, 1270 Litija
t +386 (0)1 896 27 10
e info@razvoj.si

www.srce-slovenije.si

POTI PO GRIČEVJU
IN NIŽINAH

TOP 5 DOŽIVETIJ

V BRDIH, NA GORIŠKEM,
V VIPAVSKI DOLINI, NA KRASU,
BELI KRAJINI, NA KOČEVSKEM
Češnje, svetovno znana in nagrajena vina, oljčno olje in
vrhunska kulinarika vas bodo spremljali na kratkih vzponih
in spustih med valovitimi griči Brd, kjer diši po Alpah, Mediteranu in gostoljubju.
Vinogradniki in sadjarji Vipavske doline vsako leto vložijo veliko naporov, ki jih poplača veselje ob sadni letini in kapljici,
iztisnjeni iz grozdnih jagod avtohtonih sort. Začutite energijo
na podeželju pri Novi Gorici.

Odkrivajte pokrajino, ki je dala Krasu ime, njene pojave in
značilnosti, njeno burjo, ki suši kraški pršut, in njeno vino, ki
povezuje ljudi.
Čarobno je Kozjansko, ko tako spokojno pripoveduje tisoč
in eno zgodbo iz preteklosti in velikodušno deli dobrote sedanjosti.

Med morjem in kamnom se kot oaza prikaže Slovenska
Istra, ki vas lahko vedno odžeja, nahrani in napolni s svojim
edinstvenim primorskim čarom.
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Šmartno

BRDA
Briške češnje

Mehki griči, prepredeni z vinogradi, sadovnjaki in nasadi oljčnih dreves, božajo
pogled v tej romantični pokrajini. Tu se vijejo številne pohodniške poti, ob katerih
diši po zrelih sadežih in grozdnih jagodah. Pravijo, da Brike sploh ne potrebujejo
šminke, ker imajo češnje, Brice pa kot vrhunske vinarje pozna cel svet. Na pristen
oddih vabijo vinske kleti in turistične kmetije.

NE ZAMUDITE
• Festival vina in kulinarike, april
Tradicionalni festival vina in kulinarike se odvija v srednjeveški vasici Šmartno. Poskusite
vrhunsko kapljico briških vinarjev in jedi gostincev. Morda najdete svojo novo najljubšo
jed.
• Praznik češenj, junij
Rdečelična so Brda junija, ko jih preplavijo
hrustljave češnje. 30.000 obiskovalcev privabi praznik češenj, ki doseže vrhunec s tradicionalno povorko prikaza kmečkega življenja,
šeg in navad.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Frtalja je jajčna omleta z najrazličnejšimi
svežimi zelišči in dišavnicami, obogatijo jo
lahko tudi pršut in klobase. Imenujejo jo »cvrče«. Frtalje vedno znova dokazujejo kuharsko
ustvarjalnost, povezano z naravnim okoljem.

64|

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE

Grad Dobrovo v Brdih

• Naredite nekaj stopničk navzdol in zakrožite
po hodnikih vinskih kleti, nato se udobno
namestite in z vsemi čuti okusite vrhunska
bela ali rdeča briška vina. Ob vrhunskih
okusih boste v mislih kar poleteli nad vinorodno pokrajino.

Festival vina in kulinarike

i
TIC Brda
Grajska cesta 10, SI-5212 Dobrovo
t +386 (0)5 395 95 95
e tic@brda.si

www.brda.si
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BRIŠKA POHODNA POT – ČRNICA
Pot vodi po briških vinogradih, po razpotjih in kmečkih poteh v najbolj
skrite kotičke Brd. Pohod začnite pred gradom na Dobrovem, nadaljujte v
vas Šlovrenc in če na razpotju v Peternelu krenete s poti, si lahko ogledate
še naravni kamniti most potoka Kožbanjšček. Med briškimi vasicami se
ponujajo čudoviti razgledi, pohod pa se zaključi na Dobrovem.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida

BRIŠKA POHODNA POT –
DRUGMBERNCA
Začetek poti je pred gradom na Dobrovem. Najprej se povzpnite do
razglednega stolpa v Gonjačah, s katerega je ob lepem vremenu veličasten
razgled na Julijske in Karnijske Alpe, Dolomite in Tržaški zaliv. Skozi vinograd nadaljujte do srednjeveške vasice Šmartno z bogato kulinarično ponudbo. Pot vodi še v vasico Biljana, ki ji sledi zgolj še spust na začetno izhodišče.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida

5 ur
16,5 km
lahka
50 m
grad Dobrovo
45.9966 N, 13.5245 E
Pohodne poti po Brdih
Češnjev cvet (1 : 43.000)

3 ure
9,5 km
lahka
150 m
grad Dobrovo
45.9966 N, 13.5245 E
Pohodne poti po Brdih
Češnjev cvet (1 : 43.000)

Razgledni stolp Gonjače

Cerkev sv. Martina

Dobrovo
Grad Dobrovo

Cerkev sv. Mihaela

Razgledni stolp Gornjače

Grad Dobrovo

Grad Dobrovo

Grad Dobrovo

Grad Dobrovo

Grad Dobrovo
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HOTEL SAN MARTIN***
Informacije in rezervacije
Hotel San Martin
Šmartno 11, SI-5211 Kojsko
t +386 (0)5 330 56 60
m +386 (0)51 335 660
e info@sanmartin.si
www.sanmartin.si

34

KAMP LIJAK
Informacije in rezervacije
Kamp Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57
m +386 (0)31 894 694, +386 (0)31 341 591
e info@camplijak.com
www.camplijak.com
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Opis
Hotel San Martin je edinstven in okolju prijazen
hotel v idilični briški vasi Šmartno. Hotel razpolaga z 20 premišljeno razporejenimi sobami,
restavracijo in konferenčno dvorano. Gostom
hotela je na voljo tudi Wellness z bio zeliščno
finsko savno, solno sobo in zasebno teraso s čudovitim razgledom na staro jedro Šmartnega s
srednjeveško utrdbo ter briške griče, posejane z
vinogradi in nasadi oljk.
Prednosti namestitve
V restavraciji San Martin, ki ponuja jedi 'a la carte', je največ pozornosti posvečene izbiri svežih
in lokalnih sestavin in tako nudi odlično priložnost za raziskovanje briške kulinarične ponudbe ob kozarcu dobrega vina. Hotel San Martin
je idealen tudi za tiste, ki si poleg gurmanskega
razvajanja želijo aktivnega oddiha. Naj bo to pohodništvo, kolesarjenje ali golf, razgiban teren
slikovite briške pokrajine, ki je ugnezdena na
pol poti med Alpami in Jadranom, ponuja krasne peš in kolesarske poti, ki ob vsakem letnem

Opis
Park Lijak camping leži v sončni Vipavski dolini,
obdan z vinogradi in polji. Kamp je odlično izhodišče za pohodništvo in kolesarske izlete med
vinogradi vse do Jadranskega morja. Ponuja 60
mest za kampiranje, ki so opremljena z elektriko
in vodo ter imajo dostop do brezžičnega interneta.
Prednosti namestitve
Lokacija: Kamp Lijak je odlično izhodišče za pohodništvo na Banjški in Trnovski planoti, uživanje v gorskem svetu doline Soče, izlete z vlakom
do Bohinja in Bleda ali na drugo stran vse do
italijanskih Benetk.
Mediteranska klima in odlični vremenski pogoji
omogočajo jadralno padalstvo skozi vse leto.
Kamp ponuja številne vodene aktivnosti, tematske kolesarske ture, pester animacijski program,
prevoze in organizacijo kolesarskih, pohodniških ter adrenalinskih izzivov v okolici.

času ponujajo drugačno kuliso.
Najbolj priporočamo
• 8 peš poti, poimenovanih po starih briških
sortah češenj
• Alpe Adria Trail – od vznožja najvišje gore
Avstrije do jadranske obale vas popelje mimo
Šmartnega
• »Na tondu« – prepustite se vrhunskemu kulinaričnemu doživetju in spoznajte srednjeveško vasico Šmartno skozi voden ogled
• Obisk ene številnih vinskih kleti, ki ponujajo
degustacijo izvrstnih briških vin

Najbolj priporočamo
Izjemna okolica kampa ponuja zares veliko izbiro dejavnosti v enem najlepših naravnih okolij
Slovenije:
• za športne navdušence: rafting, adrenalinski park, tandemski polet z jadralnim padalom, wellness, pokušina vina, kopanje v morju, izleti z vlakom (Benetke, Bled–Bohinj);
• za pohodnike: priljubljene planinske postojanke na Sabotinu, Čavnu, Trnovski planoti
in Nanosu; vedno je zanimivo tudi med vipavskimi griči, saj prav vsi vrhovi, ki obkrožajo
Novo Gorico, nudijo veličastne razglede.

V objemu rož

i

GORIŠKA
Začutite energijo Nove Gorice, ki vabi v živahno mesto, med vrhunske vinarje
Vipavske doline in v svet zelenih skrivnosti na Banjški in Trnovski planoti. Tu lahko
zaobjamete vse: vonj po morju, ki ga nosi Furlanska nižina, piš burje, ki zaveje
po dolini, alpski svet, ki potuje po Soči navzdol, svežino mogočnega gozda in
mehkobo vinogradov. Odkrijte pohodniške poti nad mestom – vse vabijo na nova
doživetja in pristne okuse z dotikom morja in gora.

Turistična zveza TIC Nova Gorica
Delpinova ulica 18b, SI-5000 Nova Gorica
t +386 (0)5 330 46 00
e tzticng@siol.net

www.novagorica-turizem.com
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ENERGIJSKA TEMATSKA
PEŠPOT OD LIJAKA DO SEKULAKA

Izvir Lijaka

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče

4 ure
17 km
srednje zahtevna
800 m
v eni izmed vasi Šmihel, Ozeljan, Šempas,
Vitovlje ali Osek

Izvir Lijaka

Vzhodno od Nove Gorice, skozi vasi Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje,
Osek poteka energijska tematska pot Od Lijaka do Sekulaka. Celotna pot
je zasnovana tako, da lahko začnete pohod v eni od naštetih vasi in si sami
izberete smer glede na telesno pripravljenost, zanimanje in čas.
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Vipavska dolina

VIPAVSKA DOLINA

AJDOVŠČINA

Pohod po Angelski gori

V kraju, kjer burja kuštra lase, se grički, polni vinogradov in sadnega drevja,
izgubljajo proti Krasu in Trnovski planoti. Tu diši po tradiciji in veter prinaša
sodobnost, tu diši po drznih aktivnostih s padalom in sproščenih sprehodih po
prostrani dolini. Ura ali dve, dan ali več, kolikor razgledov, pogledov, trenutkov in
doživetij pač zahtevata telo in duša.

NE ZAMUDITE
• Festival 360° Vipavska dolina, april in maj
Pomladni tris športnih dogodkov zaobjame vse
lepote Vipavske doline s plezalno preizkušnjo,
gorsko kolesarsko tekmo na dolžinah 80 km,
50 km ali 30 km in gorskim tekom (ultra-trail)
na razdaljah 100 km, 50 km ali 25 km.
• Wajdušna Obstacle Trail Run (WOTR),
avgust
Tekaška preizkušnja na 20 km navdušuje s
tekom čez različne ovire v Ajdovščini in njeni
okolici. Preizkusite se v plezanju čez pregrade,
plazenju skozi cevi, prebijanju iz mrež, plezanju po vrveh, čez gume in bale sena.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Wajdušna Obstacle Trail Run

• Vipavska jota je enolončnica iz kislega zelja,
fižola, krompirja, zabele, moke, česna in popra. Preprosto kmečko jed praviloma postrežejo toplo in je izvrstna malica po napornem
pohodu.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Želite Vipavsko dolino videti v celoti, kot lepo,
zeleno in edinstveno? Potem poletite nad njo
s padalom, z zmajem ali letalom. Začutite, da
imate krila in opazujte.

Polet nad Vipavsko dolino

i
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61a
SI–5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 365 91 40
e ajdovscina@vipavskadolina.si

www.vipavskadolina.si
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POT PO ROBU

PO VERTOVČEVIH POTEH

Pot se začne pri spomeniku Materi Gorjanki na Predmeji in pelje po razgibanem kraškem svetu, skozi bukove gozdove, čez pašnike in travnike,
mimo samotnih kmetij – ves čas po robu – vse do Žagoliča na Colu. Skozi
Otliško okno ob poti seže čudovit pogled na Vipavsko dolino. Pot je dobro
označena, po vsem grebenu vodi tudi Slovenska planinska pot.

Ob mogočnem hrastu pred vasjo Ustje se začnejo nova doživetja. Uživajte
na sprehodu po vipavskih gričih, kjer boste najlepši razgled uzrli z najvišje
točke pohoda, Ojstrega vrha. Zanimiva so naravna dediščina območja in
nahajališča fosilnih ostankov. Pot je krožna, dobro označena, opremljena z
informativnimi tablami in pelje mimo ponudnikov na vipavski vinski cesti.

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost

Čas hoje
Dolžina
Zahtevnost
Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida

Skupni vzpon
Izhodišče
Koordinate GPS
Zemljevida
Prireditvi

5 ur
14,3 km
srednje zahtevna, ni priporočljiva ob močni burji,
zelo zahtevna pozimi
382 m
Predmeja
45.9468 N, 13.8701 E
Nanos (1 : 50.000)
Izletniška karta Goriška (1 : 50.000)
Pohod po Angelski gori, druga nedelja v maju;
Pohod po Dolu gor in dol, druga nedelja v
septembru

Prireditev

5 ur
16 km
srednje zahtevna
347 m
hrast pred vasjo Ustje
45.8728 N, 13.8958 E
Nanos (1 : 50.000)
Izletniška karta Goriška (1 : 50.000)
Pohod po Vertovčevih poteh, prva nedelja po
martinovi nedelji

|69

9

MLADINSKI CENTER IN
HOTEL AJDOVŠČINA

• Za kolesarje: najem koles, čelad, ključavnic
in otroških sedežev.
• Za prosti čas: prostor za prtljago, pralnica,
družabni prostor, gostinski lokal, športna
igrišča. V sklopu mladinskega hotela so tehnično opremljene koncertna in konferenčna
dvorana, galerija, večnamenska soba in učilnica, na prostem pa prireditveni prostor z
odrom.
Posebej priporočamo
Mladinski hotel je izhodišče za odkrivanje mnogih označenih pohodniških poti po Vipavski dolini, Trnovski planoti in vinskih gričih.
• Pohodniški izleti na Čaven, Otliško okno,
Ostri vrh, pot po Robu, sprehod nad Ajdovščino.

Posebnost namestitve
Mladinski hotel ponuja različne ustvarjalne
programe, v turistično-informacijskem kotičku
pa vam bodo na voljo informacije o turistični in
prireditveni ponudbi Ajdovščine in okolice.

Osrednja Slovenija

Informacije in rezervacije
Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A, SI-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 368 93 83
m +386 (0)41 945 392
e info@hostel-ajdovscina.si
www.hostel-ajdovscina.si

Opis
Mladinski center in hotel Ajdovščina se nahaja na obrobju mesta, a ne daleč od središča Ajdovščine, v športnem parku Pale. Obdan je z
naravnimi lepotami in mnogimi športnimi površinami. Kjer se prepletata naravna in kulturna
dediščina, je prostor za srečevanje tradicionalnega in sodobnega, športnega in ustvarjalnega.
Objekt že na prvi pogled spominja na tradicionalno vipavsko hišo in takšna je tudi njegova
notranjost. Osnovni material opreme je les,
notranjost mladinskega hotela pa je svetla, topla
in prijetna. Ponuja 50 postelj, razdeljenih v sobe
s 4, 6, 8 ali 24 posteljami, zajtrk in brezplačno
brskanje po spletu v vseh sobah in v spletnem
kotičku. Odprt je vse leto, vse dni v tednu, razen
ob praznikih.

7

HOTEL RAKITNA
Informacije in rezervacije
Hotel Rakitna
Rakitna 150, SI-1352 Preserje
t +386 (0)41 761 756
e effekt.simenko@siol.net
www.effekt.si/hotel-rakitna-slo/
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Opis
Družinski hotel Rakitna leži ob jezeru na Rakitni, eni najbolj priljubljenih izletniških točk v
okolici Ljubljane.
Na gozdni kraški planoti, 800 metrov nad morjem, so izjemno ugodne bioklimatske razmere,
zaradi katerih Rakitna velja za enega najbolj
zdravih srednjegorskih krajev v Sloveniji. Hotel ima sedem sob in tri apartmaje, sejno sobo,
fitnes in savno, v restavraciji pa lahko izbirate
med najrazličnejšo hrano.
Prednosti namestitve
Hotel Rakitna je idealen za vse, ki si želite miru,
svežega zraka, odkrivanja naravnih lepot Rakitne in okolice peš ali na kolesu. V jezeru se lahko poleti kopate, pozimi drsate, jeseni in poleti
lovite ribe. Okolica ponuja možnosti za tek na
smučeh, pohodništvo in kolesarjenje ter tudi jadralno padalstvo.
• Za pohodnike in vse aktivne: organizacija
piknikov in izletov, športno-rekreacijske dejavnosti in raznovrstni dogodki, posebni po-

hodniški in kolesarski programi z vodnikom.
Najbolj priporočamo
Odpravite se za nekaj dni na Rakitno ter odkrijte
njene posebnosti, skrivnosti in lepote v posebnem pohodniškem programu:
• gozdna in arheološka učna pot,
• tečaj nordijske hoje in ogled Brinarjeve jelke,
• pohod na Krim,
• celodnevni izlet do idilične vasi Osredek, do
sotočja potokov Iške in Zale ter do Ustja,
• pešpot okoli jezera, do klimatskega zdravilišča
in cerkvice na Rakitni.

Kočevsko

KOČEVSKO
Zadihajte z naravo in napolnite pljuča s svežim zrakom! Kočevsko je največje
zaščiteno območje Nature 2000 v Sloveniji ter eden najbolje ohranjenih naravnih
habitatov v Evropi. Moč mogočnih gozdov in pragozdov, ki jih naseljujejo medvedi in
risi, vas bo popolnoma prevzela. Na jug vabi reka Kolpa, z zahoda prinaša skrivnosti
Krasa in celo vonj morja. V raju za pohodnike in kolesarje boste lahko odkrili tudi
zanimivo kulturo kočevskih Nemcev.

NE ZAMUDITE
• Ekstremni pohod Po medvedovih stopinjah, april
Pohod poteka po Roški poti, pohodniki pa se
lahko odločijo, da prehodijo vseh 62 kilometrov v enem dnevu ali samo pol te poti. Pot
odkriva najzanimivejše kotičke gozdov Kočevskega roga, speljana je mimo številnih naravnih znamenitosti, ostankov nekdanjih kočevarskih vasi in še naseljenih hiš ali kmetij.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA
• Kočevsko je poznano po svojem izrednem,
evropsko zaščitenem gozdnem medu. Med
na kruhu je del tradicionalnega slovenskega
zajtrka, na Kočevskem pa ga uporabljajo tudi
v kulinariki.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Sprostitev ob Kočevskem jezeru vam hitro
prežene morebitno utrujenost s potepanj po
kočevskih gozdovih.
• Pogled v enega od šestih pragozdov, kjer
narava gospodari po svojih zakonitostih in
kamor človeška roka še ni posegla, vas bo zagotovo očaral.
• Rafting na Kolpi, eni najlepših slovenskih
rek, vas bo prijetno osvežil.
• Obisk bunkerja Škrilj, dolgo ene najbolj varovanih slovenskih skrivnosti, vas bo navdušil.

Kočevski pragozd

Ekstremni pohod Po medvedovih stopinjah

Kočevsko jezero

i
TIC Kočevsko
Hostel BEARLOG
Ljubljanska cesta 4, SI-1330 Kočevje
t +386 (0)59 931 473
e info@kocevsko.com

www.kocevsko.com

|71

Reka Kolpa

BELA KRAJINA
Belokranjska pogača

Bela krajina, na jugovzhodu ležeča slovenska pokrajina, je v mnogočem
edinstvena. Ujeta med hribovitimi Gorjanci, divje gozdnatim Kočevskim rogom in
Poljansko dolino ter med slikovitimi griči in reko Kolpo,
skriva svet drugačnih doživetij.
Dežela ponuja odlično kulinariko in vrhunska vina s šampionskimi naslovi, pa tudi
presenetljivo veliko ljudskih šeg, mojstrstev in tradicij.

NE ZAMUDITE
• Pohod po poteh partizanskih bolnišnic,
maj, oktober
V gozdovih Kočevskega roga se obiskovalci
seznanijo s partizanskimi bolnišnicami iz II.
svetovne vojne.
• Pohod po poteh soseske zidanice Drašiči,
prva sobota po 11. novembru
Pot se vije po čudoviti razgibani pokrajini belokranjskih vinogradov, kjer pohodniki lahko
tudi poizkusijo tipična belokranjska vina.

NAJBOLJŠA POHODNIŠKA
MALICA

Belokranjski steljniki

• Belokranjska pogača je kruhu podobna jed z
zaščitenim geografskim poreklom. Je okrogle
oblike, premazana s stepenim jajcem, posipana z zrni kumine in debelo soljo ter narezana
na kvadrate. Mehka in omamno dišeča je pogača, ki jo okusite še toplo.

NAGRADA ZA POHODNIŠKE
PODVIGE
• Potopite se v lepoto brezovih gozdov, da vas
za trenutek presune eleganca teh dreves. Posedite v njihovi bližini, vzemite iz torbe steklenico vrhunske metliške črnine, belokranjsko pogačo in potem se vam kar naenkrat ne
bo nikamor več mudilo.

Pohod po vinorodnih gričih

i
TIC Črnomelj
Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
e info@ric-belakrajina.si
TIC Metlika
Trg svobode 4, SI-8330 Metlika
e tdvigred.metlika@siol.net
TIC Semič
Štefanov trg 7, SI-8333 Semič
e tic@kc-semic.si
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www.belakrajina.si
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HOTEL BELA KRAJINA***
Informacije in rezervacije
Hotel Bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28, SI–8330 Metlika
t +386 (0)7 305 81 23
m +386 (0)40 327 492
e hotel.belakrajina@gtm-metlika.si
www.hotel-belakrajina.si
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CAMPING PODZEMELJ –
KOLPA RIVER***
Informacije in rezervacije
Camping Podzemelj – Kolpa river
Škrilje 11, SI-8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72
m +386 (0)40 327 492
e kamp.podzemelj@gtm-metlika.si
www.kamp-podzemelj.si

Opis
Hotel Bela krajina je v starem mestnem jedru
Metlike in ponuja vse za prijetno bivanje in počutje v Beli krajini. Ima 26 klimatiziranih sob in
restavracijo z izvrstno kulinarično ponudbo belokranjskih jedi.
Prednosti namestitve
Kolpa omogoča številne aktivnosti. Najbolj priljubljene so kajakaštvo, čolnarjenje (možnost izposoje rafta, supa ali kanuja v kampu), ribištvo
in pohodništvo; reka se poleti prijetno ogreje in
omogoča kopanje. V kampu je tudi adrenalinski
tematski park.
• Za pohodnike: brezplačne karte pohodniških poti, izposoja pohodniških palic, najem
vodnika. Osebje kampa vam bo z veseljem
pomagalo pri načrtovanju poti in organizaciji
transferja.

Opis
Na jugovzhodu Slovenije, na meji s Hrvaško, leži
Bela krajina. Obdajajo jo reka Kolpa, ena najlepših in najtoplejših rek v Sloveniji, razgibani
vinogradi, hriboviti Gorjanci in zeleni gozdovi
kočevskega roga. V prijetnem, neokrnjenem
zelenem kotičku, tik ob Kolpi se nahaja kKamp
Podzemelj. Že več kot 20 let je družinski kamp
priljubljena počitniška destinacija za aktivni oddih in izhodiščna točka za odkrivanje belokranjske gostoljubnosti in ter izjemne narave.
Prednosti namestitve
V kampu lahko izbirate med urejenimi kampirnimi mesti za avtodome in šotore ali se odločite za
udobnejše bivanje v mobilnih hišicah in glamping
hiškah. Mobilne hišice sprejmejo od 2 do –8 oseb,
so klimatizirane opremljene s kuhinjo, kopalnico,
leseno teraso s pogledom na reko in prostorom
za žar. Novost so lesene glamping »keltske hišice« s savno in sprostitvenim kotičkom. V središču
kampa jese nahaja prijeten gostinski objekt z letno teraso in pestro kulinarično ponudbo.

Najbolj priporočamo
Bližnja okolica Kolpe nudi številne možnosti
za pohodništvo, gobarjenje, jahanje in izlete po
Krajinskem parku Kolpa. Prijetni so tudi obiski
bližnjih zidanic s pokušino odličnih belokranjskih vin.
• Krožna pohodniška učna pot Kučar–Kolpa:
začne se v kampu Podzemelj in je prepredena z naravnimi lepotami ter kulturnozgodovinskimi in arheološkimi najdbami.
Cena
• enoposteljna soba s polpenzionom od 39 € na
osebo
• dvoposteljna soba s polpenzionom od 33 € na
osebo

Najbolj priporočamo
V kampu se nahajaje adrenalinski park, ki omogoča motorično plezanje po drevesih in edinstven razgled na okolico in reko Kolpo.
V bližini so: kopališče, urejeno otroško igrišče
in športna igrišča za odbojko na mivki, košarko,
mali nogomet, tenis, namizni tenis, mini golf,
naprave za fitnes na prostem, trim steza itd. Preizkusite se lahko v lokostrelstvu ter in poletite z
zmaji ali jadralnimi padali.
• Za pohodnike: izbirate lahko med številnimi
pohodniškimi potmi, odkrivate reko in krajinski park Kolpa (tudi s kanujem ali sup desko)
ter obiščete zidanice s ponudbo degustacij odličnih belokranjskih vin.
• Za kolesarje: na voljo so organizirane vodene
kolesarske ture, izposoja trek in električnih
koles. Gostje na recepciji prejmejo brezplačne
kolesarske zemljevide in informacije.
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POČITNIŠKA HIŠA KOVAČNICA SREČE***
Informacije in rezervacije
Počitniška hiša Kovačnica sreče, Griblje 65d, SI-8332 Gradac
m +386 (0)31 864 353, e info@convivas.si, www.obkolpi.si
fb Kovačnica sreče
Počitniška hiša se nahaja v vasi Griblje, na pragu krajinskega parka Kolpa,
le 500 m do reke Kolpe. V krogu 10 km je osem urejenih kopališč na reki
Kolpi, do najbližje urejene plaže je samo 753 korakov. V bližini so asfaltirano športno igrišče, adrenalinski park, športno letališče, ribnik.
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NATURE IN COLOUR
Informacije
Zavod Symbiosis
t +386 (0)41 902 110
www.natureincolour.eu
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NATURE IN COLOUR
Izleti v slovensko divjino
Si predstavljate, da hodite po gozdu, v katerem
ni bilo posekano še nobeno drevo? Ali fotografirate cvetje na travniku, ki je bil še pred nekaj
tedni dno presihajočega jezera? Poznate kraj,
kjer lahko veslate po kristalno čistem jezeru v
jami? Dobra novica je, da vam ni treba prepotovati vsega sveta, da bi to doživeli. V Sloveniji, eni
najmanjših evropskih držav, je vse to na voljo in
le uro vožnje stran.
Socialno podjetje Zavod Symbiosis pod blagovno znamko »Nature in colour« ponuja izlete po
meri za majne skupine v divjino jugovzhodne
Slovenije. Na naših izletih si vzamemo čas za
opazovanje
in fotografiranje življenja v divjini: rož, metuljev,
ptic – za trenutek lahko s pogledom ujamemo
celo jelena ali rjavega medveda! V sodelovanju z
izkušenimi vodniki in ob pomoči široke mreže

lokalnih partnerjev organiziramo nepozabljive
izlete in vas odpeljemo v odročne kraje, ki jih
ni mogoče najti v nobenem vodiču. Z zmanjševanjem vplivov na okolje in skrbjo za dobrobit
lokalne skupnosti soustvarjamo odgovorni turizem.

SPECIALIZIRANE NAMESTITVE IN
AGENCIJE ZA KOLESARJE

Kranjska Gora

Kras

Maribor

APARTMAJSKI HOTEL BERGHI

HOTEL MALOVEC***

HOTEL MILENA***

Borovška cesta 27, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)83 873 777
e info@berghi.si
www.berghi.si

Kraška cesta 30a, SI-6215 Divača
t +386 (0)5 763 33 33
f +386 (0)5 763 33 35
e info@hotel-malovec.si, www.hotel-malovec.si

Pohorska ulica 49, SI-2000 Maribor
t +386 (0)2 613 28 08
e info@hotelmilena-maribor.com
www.hotelmilena-maribor.com

Ljubljana

39

Kranj

40

Dolina Soče
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KOLESARSKI KLUB ROG

REKREATUR

MTB GALAXY

e info@franja.org
www.franja.org

Srednje Bitnje 99, SI-4209 Žabnica
m +386 (0)41 694 920
e info@rekreatur.si, www.rekreatur.si

Tomačevo 30a, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)68 147 467
e info@mtbgalaxy.com, www.mtbgalaxy.com
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Vodnikov dom na Velem polju

PLANINSKE KOČE
V SLOVENIJI
Mozirska koča na Golteh

Planinska koča je pojem prijetnega oddiha na bolj ali manj napornem izletu
ali planinski turi v raznolikem naravnem okolju. Koče in bivaki so izjemno
pomembni objekti, ki omogočajo obisk
in polno doživljanje gorskega sveta ter
alpinistične in druge rekreacijsko-športne dejavnosti v tem okolju. So dobrodošla postaja na poti osvajanja vrhov,
varno zavetišče ob slabem vremenu
in drugih težavah ali zgolj priljubljeni
cilj številnih pohodnikov in ljubiteljev
gorskega sveta, ki imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju družbenih stikov
tudi medgeneracijsko. Koče in vrhove
povezujejo številne markirane planinske poti različnih težavnosti, ki obiskovalce zanesljivo vodijo do želenega cilja.

V Sloveniji imamo 163 oskrbovanih planinskih koč, ki so razpršene tako po visokogorju in sredogorju kot tudi po gričevnatem in kraškem svetu Slovenije.
Postavljene so v najrazličnejših okoljih, na
razglednih vrhovih, sedlih, grebenih in pobočjih, ob gorskih jezerih, slapovih in izvirih gorskih rek, v objemu mogočnih gozdov,
na cvetočih pašnikih, v bližini kraških jam,
med vinogradi in nekatere s pogledom na
morje. Slovenska planinska pot povezuje
dostop do najpomembnejših vrhov in zanimivih posebnosti naravne in kulturne
dediščine. Pohodniku po njeni poti v polni
meri ponuja doživetje pestrosti slovenske
pokrajine in gostoljubja planinskih koč.

NASTANITEV
Prenočevanje v planinski koči ponuja polno
doživetje gora. Kaj je lepšega, kot se zjutraj
zbuditi v objemu svežega gorskega zraka
in sončnega svita s pogledom na ostenja
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ali morebitne meglice v dolini. Ali na terasi koče v dobri družbi pričakati spokojnost
poletnega večera.
Koče ponujajo spanje v manjših sobah
od dveh postelj naprej do spanja v sobah
s skupnimi ležišči. Priporoča se uporaba
lastne spalne rjuhe, a tudi brez nje se spi v
sveži posteljnini za enkratno ali večkratno
uporabo. Za nočitev v poletnem času je
zelo priporočljiva predhodna rezervacija, še
posebno za koče v gorskem svetu Julijskih
Alp. Večina koč v visokogorju je odprta v
poletni sezoni, preostale koče pa vse leto ali
v zimskem času ob koncu tedna.

KULINARIKA
V slovenskih planinskih kočah boste prejeli
in doživeli domačnost in prijazen nasmeh
osebja. V večini koč ponujajo domačo lokalno in okusno prehrano. Med pogostimi
jedmi so ričet, jota, domače klobase, žganci, golaž, za posladek pa štruklji ali različni
zavitki.

Planinski dom na Zelenici

Družinam prijazne planinske koče

Koča na Dobrči

INFORMACIJE
Planinske koče predstavljajo informacijske točke, kjer boste več izvedeli o markiranih poteh in njihovem stanju, vrhovih,
vremenski napovedi, pa tudi o okoliških
posebnostih in tradiciji.
Ajdovi žganci z ocvirki

Planinske koče predstavljajo doživetje za vse generacije. Koče, ki ponujajo
prilagojeno ponudbo za družine z otroki, so prejemnice posebnega certifikata
družinam prijazna planinska koča.

Domačnost Orožnove koče na Planini za Liscem

Posebno skrb koče namenjajo tudi ekologiji, saj jih večina stoji v ranljivem naravnem okolju.

Glede informacij ali rezervacij za posamezno planinsko kočo je treba kontaktirati
oskrbnika koče ali planinsko društvo, ki je
lastnik koče.
Celoviti podatki in informacije o planinskih
kočah so dostopni na spletni strani Planinske zveze Slovenije:

http://koce.pzs.si.
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POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE GIZ
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana
m +386 (0)41 646 566
e info@hiking.si
www.hiking-biking-slovenia.com

hikingandbikingslovenia/facebook
hikingbikingslovenia/instagram

SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

Sledite nam na družabnih omrežjih:

Izdajatelj: POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz v sodelovanju s SLOVENSKO TURISTIČNO ORGANIZACIJO · Uredili: Marko Lenarčič, Marija Rožman, Miha Renko · Oblikovanje in
postavitev: Snežana Madić Lešnik · Besedilo: Nea Culpa, besedila posameznih destinacijskih organizacij in podjetij · Naslovna fotografija: Jošt Gantar, Arhiv STO · Fotografije: arhiv STO,
arhiv POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE giz, arhiv Alpina, Matevž Lenarčič, Snežana Madić Lešnik, arhiv Turizem Bohinj, Mitja Sodja, arhiv Turizem Bled, Rožle Bregar, Tomo Jeseničnik,
arhiv Turizem Radovljica, M. Kambič, arhiv Turizem Kranjska Gora, Bogomir Košir, arhiv Slovenske Alpe – Gorenjska, Tomaž Dular, arhiv Turizem Bovec, Aleš Fon, F. A. BOBO, Janko Humar,
arhiv LTO Sotočje, Domen Grögl, Mojca Benedejčič, Aleš Fevžer, Srdjan Živulovič Bobo, Janez Pukšič, Miljko Lesjak, Tamino Petelinšek, Uroš Švigelj, arhiv Občine Tržič, arhiv Turizem Kamnik,
arhiv TIC Preddvor, Naraglav D., arhiv Rinka Center, arhiv TIC Luče, Naraglav D., arhiv TIC Jezersko, arhiv SAŠA, Lana Semečnik, S. Ramšak, arhiv Turizem Škofja Loka, Jana Kuhar, Sašo
Kočevar, Tomaž Bradeško, Shutterstock, arhiv Center za idrijsko dediščino, Dunja Wedam, Jani Peternelj, Anka Vončina, Bojan Erhartič – Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, arhiv
RRA Koroška, arhiv LTO Rogla – Zreče, arhiv Turizem Maribor, Rok Breznik, arhiv Narodni dom Maribor, Jurij Pivka, arhiv TIC Žalec, arhiv TIC Krško, arhiv TIC Brda, arhiv TZ TIC Nova Gorica,
arhiv TIC Ajdovščina, Miha Bratina, Janez Medvešek, arhiv RIC Bela krajina, Natalija Šveigl, Blaž Mikuž, arhiv TIC Kočevsko, Nejc Bole, arhiv PZS, Manca Čujež, Zdenka M., arhiv Planinsko
društvo Srednja vas v Bohinju, arhivi podjetij · Lektoriranje: Prevajalska agencija Julija d.o.o., Amidas · Tisk: Tisk Žnidarič d.o.o. · Naklada: 2.000, 2017
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