Vsi obrazi Julijskih Alp
270 km 16 etap

Na pohodniški poti JULIANA TRAIL ne boste osvojili
nobenega gorskega vrha. V spoštljivi razdalji in v
vznožju očakov vas bo pot vodila po robu Julijskih Alp
in Triglavskega narodnega parka. Peljala vas bo tja,
kjer boste začutli pravi utrip življenja v Julijskih Alpah
in spoznali bogato naravno in kulturno dediščino tega
čudovito osupljivega gorskega sveta z neizmernim
biotskim bogastvom.
Julijske Alpe in zavarovano območje Triglavskega
narodnega parka so pod okriljem programa UNESCO –
Človek in biosfera zato, ker so naše Julijske Alpe
zakladnica naravnih in kulturnih bogastev.

JULIANA TRAIL
270/16
NOVA POHODNIŠKA POT V JULIJSKIH ALPAH
............................................................

OD OKTOBRA 2019

NAŠIH GENERACIJ.
ODGOVORNI TURIZEM JE ZDAJ PRILOŽNOST
življenja stoletja ohranjali naši predniki.
okolja, kjer so ravnovesje med biotsko pestrostjo in načinom
priložnost ohranitve kulturnih in naravnih vrednot tega krhkega
in ustvarjamo novo trajnostno prihodnost zelenega turizma kot
V skupnosti Julijskih Alp se zdaj povezujemo bolj kot kdajkoli prej

TRIGLAVSKI NARODNI PARK
SLOVENIJA
Iskati, hoditi peš, spoznavati in doživljati neznano
drugačnost, ponujati in koristiti, česar drugi nimajo;
to je pot, na katero vas vabimo, in s katero pozornost
obračamo nazaj k izvirnosti in preprostosti življenja.
To je pot osebnega romanja k sebi, k prvinski naravi in
njeni čudežni lepoti, krajinski in biotski raznovrstnosti,
k skritim in neznanim možnostim za meditacijo ter
kotičkom z magično močjo. Vodila vas bo ob bistrih
rekah, jezerih, slapovih, pojočih gozdovih, izjemnih
drevesih, ki visijo s previsov ali strmijo v nebo, med
pisanim travniškim in gorskim cvetjem, med skalami
nenavadnih oblik in neštetimi, kot z roso posutimi biseri.

JULINA TRAIL App
Uporabi brezplačno mobilno aplikacijo za načrtovanje poti.
OD OKTOBRA 2019.

Vodnik po pohodniški poti
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Vsi obrazi Julijskih Alp

Format: 125 x 190 mm, 140 strani

Pot vas bo presenečala z lokalnimi posebnostmi in
unikatnimi kulinaričnimi, kulturnimi, poselitvenimi in
zgodovinskimi posebnostmi. V tem smislu imajo Julijske
Alpe bogato zakladnico neizkoriščenih možnosti. Kjer je
tako lepo, da vam zastaja dih, ko ste deležni prizorov, ki
so namenjeni samo vam! Kjer vam dokažemo, da nismo
pozabili in smo ohranili naravo tudi za vse vas, ki se
boste v iskanje podali stran od vrveža turističnih gorskih
poti. Nova pot vas ne bo postavila pred izzive junaških
osvajanj vrhov, temveč pred osebni izziv iskanja lastne
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vloge v odnosu do narave in odgovornega turizma.
JULIANA TRAIL IŠČE DRUGAČNE JUNAKE –
Z DUHOVNIM NAPREDOVANJEM IN NE VIŠINSKIM.
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ŽIROVNICA

Slikovite vasi pod Stolom in drugimi alpskimi vrhovi na
Gorenjskem izžarevajo poseben mir in domačnost. Dediščina preteklosti
jih oblikuje v srce kulture in čebelarstva. Je prostor doživljanje kulture in
čebelarstva kot poezije kmetijstva, dediščine preteklosti, ustvarjalnosti svojih
velikih mož ter izjemne kulturne in naravne krajine. — 3. etapa

RADOVLJICA

Dom medu in čokolade. Pristna arhitektura s srednjeveškim
središčem in pestrost muzejev odlikujeta to očarljivo zgodovinsko mesto na pragu
Julijskih Alp. Središče mesta vas vabi na očarljivo srečanje s preteklostjo, prežeto s
sodobnim mestnim utripom, njena okolica pa vabi v naravo. — 4. etapa
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BLED

Alpski biser, ki ga krasi krasi ledeniško jezero z otočkom in
gradom na pečini. Živahen ritem majhnega objezerskega mesta umirjata
blago podnebje in lepota gora, ki odseva v jezerski gladini, okolica pa
ponuja odlične pogoje za prijeten oddih ali dejavne počitnice v vsakem
letnem času. — 5. etapa
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GORJE

Vasica med Bledom in Pokljuko vas bo pritegnila s pristnim
vaškim utripom, čudovito naravno krajino in bogato kulturno dediščino.
Vabi vas k odkrivanju tradicionalnih gorenjskih obrti, ki jih v kraju znova
oživljajo, in naravnih biserov, ki so stkali okolico. Med njimi zagotovo
kraljuje soteska Vintgar. — 5. etapa

KRANJSKA GORA

Pozimi je priljubljeno gorsko smučarko središče
in prizorišče tekmovanj za svetovni pokal za alpske smučarje in skakalce.
Privlačna točka za ljubitelje adrenalinskih športov ter pohodnike in kolesarje.
Številne aktivnosti bodo povsem zapolnile tudi družinske počitnice. — 1. etapa

BOHINJ

Skrita oaza miru v osrčju Triglavskega narodnega parka, kjer
leži največje naravno jezero v Sloveniji. Tu najdete mir in lepoto neokrnjene
narave ter številne možnosti za aktiven oddih. Očarali vas bodo tudi
edinstveni, s tradicijo prežeti rokodelski izdelki in kulinarične posebnosti,
združene pod blagovno znamko Bohinjsko. — 6.–8. etapa

JESENICE

Mesto jekla in cvetja, ki še priča o bogati železarski tradiciji,
vas iz središča industrijske dediščine vabi v svojo okolico, kjer mesto ponuja
odlično izhodišče za izlete in sprehode. Mesto vas vodi med nikoli pozabljene
spomine na fužine, ki so jih strnili v okoliš Stare Save z muzejskim središčem,
okolica mesta pa vabi med poljane narcis na okoliških hribih. — 2. etapa
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Kranjska Gora–Mojstrana
Mojstrana–Jesenice
Jesenice–Begunje
Begunje–Bled
Bled–Goreljek na Pokljuki
Goreljek na Pokljuki–Stara Fužina
Stara Fužina–Bohinjska Bistrica
Bohinjska Bistrica–Podbrdo
Podbrdo–Grahovo ob Bači
Grahovo ob Bači–Most na Soči
Most na Soči–Tolmin
Tolmin–Kobarid
Kobarid–Bovec
Bovec–Log pod Mangartom
Log pod Mangartom–Trbiž Tarvisio
Trbiž Tarvisio–Kranjska Gora

1O

11

DOLINA SOČE

GORIŠKA BRDA

Slikoviti svet smaragdne Soče vas vabi na aktiven
oddih v BOVEC, KOBARID in TOLMIN. Navdušila vas bodo izjemna
doživetja, ki uvrščajo dolino Soče med najbolj priljubljene »outdoor«
destinacije v Evropi. Od raftinga, tandemskih poletov do muharjenja in
glasbenih kampov, obogateno z razgledi z okoliških vrhov in odkrivanjem
zgodovinske dediščine prve svetovne vojne. — 8.–16. etapa
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Pravljična pokrajina s pisanimi vasicami, ugnezdena
na pol poti med Alpami in Jadranom. S pridihom Mediterana slovi po
odličnih vinih in gastronomskih dobrotah. Goriška Brda so po svetu dobro
znana zaradi briškega sadja, vina, izvrstnega oljčnega olja in ostalih
pridelkov ter dišeče, okusne briške kuhinje.
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Šmartno, Goriška Brda

JULIANA TRAIL 270/16

1

TEHNIČNI PODATKI:

2

Skupna dolžina: 270 km

3

Skupna višinska razlika:
7163 m vzpona in 7163 m spusta
Skupno število etap: 16

15

Povprečna dolžina etape: 17,5 km (4–5 ur)
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Julijske Alpe

Triglavski narodni park

