Dnevi Juliane 2020 // Juliana Trail Days
Spoznajmo 16 etap krožne daljinske poti Juliana Trail
Vsak vikend od 13. junija do 5. julija 2020
Hoditi, občudovati, razumeti in doživeti. V štirih vikendih vam bomo omogočili spoznati različne
obraze pohodniške poti Juliana Trail.
Zakaj bi sedeli doma, če pa lahko stopite v korak z nami in uživate v razgledih in lokalnih
zanimivostih? Vodeni pohodi po vseh etapah Juliane so pripravljeni za različne tipe pohodnikov,
prijavite pa se na tiste, ob katerih vam zaigra srce.
Kaj je Juliana Trail?
270 km oziroma 16 etap čistega pohodniškega užitka. Krožna daljinska pot je pot, ki vas ne vodi
do vrhov Julijcev, ampak vijuga po dolinah in vzpetinah okrog njih. Tako v popolnosti užijete
vse, kar vam ponuja naravno in kulturo bogastvo destinacij v skupnosti Julijskih Alp. Na
izhodiščnih ali končnih točkah posamezne etape pa lahko prespite, se okrepčate ali samo
napolnite zaloge svojih nahrbtnikov. Pohodniška pot Juliana Trail ni pot zunanjih presežkov, je
pot, kjer ob meditativni hoji osebnostno rastemo na vse možne načine. Med drugim tudi v
iskanju izjemnosti, ki so se skrile v samoumevnost.
Kaj boste lahko po poti videli in doživeli v družbi vodnikov?
Pohodi so v nekaterih primerih obogateni s kulturnimi in izobraževalnimi vsebinami - od
spoznavanja biodiverzitete, kulturne dediščine, možnosti trajnostne mobilnosti, varnosti v gorah
in primerov dobre prakse. Na vseh pa bodo vodniki na voljo za vaša vprašanja.
Kako bodo potekali pohodi?
Pohodni so BREZPLAČNI. Štiri vikende (sobote in nedelje) med 13. junijem in 5. julijem vas
bodo na izhodiščih pričakali vodniki in spremljevalci. Na vsakega od teh dni bo izveden po en
pohod na gorenjski in en pohod na primorski strani Julijskih Alp. Za nekatere pohode morate biti
v dobri telesni kondiciji, nekatere pa boste zmogli tudi, če šele dobro pričenjate z rutino hoje. Pri
vsakem pohodu posebej boste našli podrobnosti o težavnosti, trajanju, prevozih in možnostih
parkiranja. Na pohode se je zaradi lažje organizacije potrebno predhodno prijaviti (uporabite
kontakte, ki so navedeni pri posameznem pohodu).
Prijave in podrobnosti bodo na voljo v FB dogodku Dnevi Juliane 2020
(https://facebook.com/events/273155047070223) ter na spletni strani

ORGANIZATORJI SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA, MOGOČIM
SPREMEMBAM SLEDITE NA družbenih kanalih organizatorjev!
Vodeni pohodi so BREZPLAČNI, potrebne so predhodne prijave.

Sobota, 13. junij 2020:
- Etapa 1: Kranjska Gora-Mojstrana (Prijava: info@kranjska-gora.eu)
- Etapa 9: Podbrdo-Grahovo ob Bači (Prijava: elektronski obrazec ali na email naslovu:
barbara.rozman@tnp.gov.si)
Nedelja, 14. junij 2020:
- Etapa 2 in 3: Jesenice (Prijava: 04 58 63 178 ali info@turizem.jesenice.si)
- Etapa 10: Grahovo ob Bači-Most na Soči (Prijava: info@dolina-soce.si ali
damjana.munih@dolina-soce.si; dodatne informacije: 05 30 29 642)
Sobota, 20. junij 2020:
- Etapa 3: V zibelki kulture in čebelarstva (Prijava: janez.dolzan@visitzirovnica.si)
- Etapa 11: Most na Soči-Tolmin (Prijava: info@dolina-soce.si ali damjana.munih@dolinasoce.si; dodatne informacije: 05 30 29 642)
Nedelja, 21. junij 2020:
- Etapa 4: Bled-Radovljica (Prijava: info@radolca.si)
- Etapa 12: Tolmin-Kobarid (Prijava: booking@juliana-trail.si ali na 05 30 29 643)
Sobota, 27. junij 2020:
- Etapa 5: Planina Zajavornik-Zgornje Gorje (Prijava: elektronski obrazec ali na email naslovu:
barbara.rozman@tnp.gov.si)
- Etapa 13: Kobarid-Bovec (Prijava: elektronski obrazec ali na email naslovu:
barbara.rozman@tnp.gov.si)
Nedelja, 28. junij 2020:
- Etapa 6: Gorjuše-Stara Fužina (Prijava: elektronski obrazec ali na email naslovu:
barbara.rozman@tnp.gov.si)
- Etapa 14: Log pod Mangartom-Bovec (Prijava: 05 30 29 643 ali e-mail: booking@julianatrail.si)
Sobota, 4. julij 2020:
- Etapa 8: Bohinjska Bistrica-Podbrdo (Prijava:+386 (0)4 57 47 590 ali info@bohinj.si)
Nedelja, 5. julij 2020:
- Etapa 7: Stara Fužina-Bohinjska Bistrica (Prijava: +386 (0)4 57 47 590 ali info@bohinj.si)
- Etapa 14: Trbiž-Kranjska Gora (Prijava: info@kranjska-gora.eu)

SOBOTA, 13. 6. 2020
ETAPA 1: KRANJSKA GORA – MOJSTRANA
●

Dan: 13. 6. 2020
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Izhodišče: TIC Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora, Parkirišča so na voljo v
neposredni okolici.
Čas odhoda: 9.00 TIC Kranjska Gora
Dolžina: Prehodili bomo cca. 8 km celotne trase in sicer iz Kranjske Gore v Srednji Vrh, nato pa
do Gozd Martuljka in do spodnjega Martuljkovega slapu. V Kranjsko Goro se bomo vrnili z javnim
prevozom.
Višinska razlika: +273 m
Zahtevnost: Srednja
Oprema: Pohodni čevlji in primerna obleka za pohodništvo
Prevoz: javni prevoz – plačljiv po ceniku prevoznika
Prijave do: 11. 6. 2020
Prijave na: info@kranjska-gora.eu

ETAPA 9: Podbrdo – Grahovo ob Bači
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Dan: sobota, 13. junij 2020
Izhodišče: Podbrdo železniška postaja
Čas odhoda: 9:15 (prihod vlaka v Podbrdo ob 9:12)
Predviden zaključek: Grahovo ob Bači ob 16:30 (odhod vlaka iz Grahovo ob Bači ob 16:46 v
smeri Jesenice in 17:51 v smeri Nova Gorica)
Dolžina: 18 km
Višinska razlika: 725 m
Zahtevnost: zahteven pohod
Oprema: pohodna obutev, malica, pohodne palice, zaščita za dež, sonce
Vsebina: po poteh filma Na svoji zemlji, narava in kulturna dediščina Baške grape, varno gibanje
na planinskih poteh, predstavitev pohodniške poti Juliana Trail
Sodelujoči: Javni zavod Triglavski narodni park, (organizator), TD Podbrdo, Gorska reševalna
zveza Slovenije
Prevoz: vlak (individualno plačilo po ceniku prevoznika)
Prijave do: 11. junij
Prijava na povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1eWQBwtbCLXufj3lD9ItGcRSmWRGpQZQHb4EVlqUdrOk/edit?
chromeless=1 ali na email naslov: barbara.rozman@tnp.gov.si

NEDELJA, 14. 6. 2020
ETAPA 2 in 3: JESENICE
●
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Dan: nedelja, 14. junij 2020
Izhodišče: parkirišče ZD Jesenice
Čas odhoda: 9.00, parkirišče ZD Jesenice
Dolžina: Prehodili bomo 8 km na relaciji Jesenice ZD-Murova-Ukova-Stara Sava-Slovenski
Javornik - Lipce - Blejska Dobrava
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Zahtevnost: Lahka
Oprema: pohodna obutev, malica, pohodne palice, zaščita za dež, sonce
Vsebina: turistična razlaga znamenitosti ob poti (Čufarjev trg, Stara Sava, Jesenice splošno)
Sodelujoči: Občina Jesenice (TIC Jesenice)
Prevoz: Lokalni prevoz ob povratku z Blejske Dobrave (1,30 EUR na osebo)
Prijave do: petka, 12. 06. 2020
Prijave na: 04 58 63 178 ali info@turizem.jesenice.si

ETAPA 10: Grahovo ob Bači – Most na Soči
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Dan: nedelja, 14. 6. 2020
Izhodišče: vas Grahovo ob Bači, pri gostilni Brišar
Čas odhoda: ob 9:00
Dolžina: Skupna dolžina je 16 km, predvidoma bo pohod trajal 7 ur
Višinska razlika: skupaj vzpon je 748 m
Zahtevnost: etapa je daljša, skupaj je vzpona 748 m, spusta pa 897 m.
Oprema: pot ni zahtevna, a je dolga. Priporočamo običajno pohodniško opremo.
Vsebina: pot nas bo vodila skozi Baško grapo, ob reki Bači. Nato bomo pot nadaljevali skozi
Knežo, in se povzpeli čez Senico do Mosta na Soči.
Prevoz: uredili bomo prevoz šoferjev nazaj na izhodiščno točko.
Prijave do: petka, 12. 6. 2020 do 10ih
Prijave na: info@dolina-soce.si ali damjana.munih@dolina-soce.si. Dodatne informacije: 05 30
29 642.

SOBOTA, 20. 6. 2020
ETAPA 3: V zibelki kulture in čebelarstva
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Dan: sobota, 20. 6. 2020
Izhodišče: parkirišče pri ECE d.o.o. v Mostah (nekdanji Elektro Gorenjska)
Čas odhoda: ob 10.00 iz prej navedenega parkirišča
Dolžina: Pohod do jezu v Kavčkah (Moste) nato do Žirovnice (rojstna hiša Matije Čopa - ogled
filma o Žirovnici in muzejske sobe Ajdna), pohod preko Breznice (Janšev čebelnjak) do Doslovč
(rojstna hiša F. S. Finžgarja) nato povratek do Most. Skupno 6 km
Višinska razlika: 50m
Zahtevnost: nezahtevno
Oprema: pohodni čevlji ali teniske
Vsebina: seznanitev s kulturnimi in naravnimi posebnostmi kraja
Prijave do: 19. 6. 2020 do 12.00
Prijave na: janez.dolzan@visitzirovnica.si

ETAPA 11: Most na Soči - Tolmin
●

Dan: sobota, 20. junij 2020
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Izhodišče: parkirišče pri Modreju, pri baru Morea
Čas odhoda: ob 9.00
Dolžina: dolžina poti je 5 km - od Mosta na Soči do Tolmina, pohod bo trajal približno 2,5 ur.
Konec etape je v Tolminu, kdor pa bo želel, lahko nadaljuje pot v Tolminska korita. Skupaj bomo
šli peš iz Tolmina do Tolminskih korit in nato nazaj v Tolmin. Ogled Tolminskih korit bo možen po
posebni ceni: vstopnina za odrasle osebe 3,8 EUR, za otroke 1,9 EUR
Višinska razlika: večinoma je po ravnini, skupno je vzpona 108 m
Zahtevnost: lahka
Oprema: pot ni zahtevna, vseeno pa priporočamo primerno obutev
Vsebina: Pot pelje ob reki Soči, večji del bomo hodili po pešpoti, le krajši odsek je po glavni cesti
(pri Podključu). Šli bomo mimo sotočja rek Soče in Tolminke, pot pa zaključili v Rutarjevem parku
(pri kino gledališču) v Tolminu. Kdo bo želel, bo lahko z nami nadaljeval pot v Tolminska korita,
kjer si bomo skupaj bomo ogledali Tolminska korita, nato sledi povratek v Tolmin
Prevoz: Za povratek do avtomobilov na Mostu na Soči predlagamo javni prevoz. Avtobus iz
Tolmina do Mosta na Soči odpelje ob 11:40, naslednji je ob 14:30 (če se odločite še za obisk
Tolminskih Korit). Strošek vozovnice javnega prevoza plača udeleženec
Prijave do: 19. 6. 2020, do 10ih
Prijave na: info@dolina-soce.si ali damjana.munih@dolina-soce.si. Več info na 05 30 29 642

NEDELJA, 21. 6. 2020
ETAPA 4: Juliana Trail od Bleda do Radovljice
●
●

●
●

●
●
●
●

Dan: nedelja, 21. junij 2020
Izhodišče: Zbor udeležencev pred spomenikom Josipini Hočevar na Linhartovem trgu v
Radovljici
○ Brezplačna parkirišča so na voljo na osrednjem parkirišču za obiskovalce starega
mestnega jedra Radovljice (med gostilno Kunstelj in krožiščem pred Savnikovo vilo). V
času izvedbe pohoda trajanje parkiranja ni časovno omejeno.
○ Udeležencem pohoda iz Radovljice in Lesc in okoliških krajev priporočamo, da do
izhodišča pridejo peš, s kolesom ali z avtobusnim javnim prevozom. Pohodnikom iz
Kranja in Ljubljane priporočamo uporabo vlaka LP 4290 (prihod v Radovljico ob 7.50 uri).
○ Pohodniki iz Bleda se lahko pohodu pridružijo pred Info centrom TNP Triglavska roža na
Bledu ob 9.20 uri.
Čas odhoda: 21. 6. 2020, 8.45, Linhartov trg Radovljica
Dolžina: Prehodili bomo etapo pohodniške poti Juliana od Bleda, mimo Koritnega do Kampa
Šobec. Od tam do mostu čez Savo pri Lancovem in naprej do starega mestnega jedra Radovljice.
Skupna dolžina strnjenega pohoda je približno 7,5 km. Poleg tega prehodimo še kratek odseka
poti Juliana od Linhartovega trga do avtobusne postaje Radovljica (0,5 km). Skupna dolžina
prehojene poti torej znaša 8 km.
Višinska razlika: 80 metrov
Zahtevnost: nezahtevno, v delu od Bleda do Koritnega ter od Lancovega do Radovljice velika
izpostavljenost soncu
Oprema: po daljšem deževju priporočamo vodo-odbojne pohodniške čevlje (travniki med
Šobcem in Lancovim, blatna gozdna steza ob reki Savi).
Vsebina:
○ Linhartov trg, mestni obrambni jarek, rojstna hiša arhitekta Ivana Vurnika, obzidje
nekdanjega grajskega parka v Radovljici

●
●
●
●

○ Info center Triglavska roža Bled, skalnjak alpskega cvetja
○ razgledi s travnika Jarše na Julijske Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe
○ povirje pod Komarjem
○ povirje vzhodno od Bodešč
○ kamp Šobec in njegova zgodovina
○ Mokrišče Šobec
○ lehnjakotvorni izviri ''Pri čebelnjaku''
○ interpretacijske table Poti ob reki Savi
○ Lancovo in Pižev most
○ Podmesto
Sodelujoči: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Turizem Bled, Triglavski narodni park
Prevoz: Brezplačen avtobusni prevoz iz glavne avtobusne postaje v Radovljici do Info centra
TNP Bled
Prijave do: 17.6.2020
Prijave na: info@radolca.si

12. etapa: Tolmin-Kobarid
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Dan: nedelja, 21. junij 2020
Izhodišče: Parkirišče pri Kampu Gabrje, Gabrje 29
Čas odhoda: Parkirišče pri Kampu Gabrje, ob 8.00
Dolžina: Hodili bomo po 12. etapi Juliane Trail. Začeli bomo v vasi Gabrje, pri Kampu Gabrje.
Prehodili bomo dobrih 12 kilometrov, potrebovali pa bomo okoli 4 ure, da zaključimo pohod v
Kobaridu, na parkirišču za slap Kozjak. Del poti poteka po asfaltu.
Višinska razlika: Višinska razlika je minimalna.
Zahtevnost: lahka.
Oprema: Običajna pohodniška oprema ter pijača in hrana iz nahrbtnika.
Vsebina: Dobili se bomo v Gabrjah in začeli na pohodniški poti ob reki Soči, potem pa nadaljevali
nekaj kilometrov po asfaltu. Sprehodili se bomo skozi vasi Volarje in Selišče, prečkali reko Volarjo
in se v vasi Kamno preusmerili na stezo, ki nas povede med starodavne in zapeljivo lepe
suhozide. Steza nas nato pripelje pod cerkev sv. Lovrenca. Če bo volja, se bomo povzpeli do
cerkve, kjer je odlično razgledišče na dolino in ob enem si lahko ogledamo kraj, kjer je pokopan
pesnik Simon Gregorčič. Nadaljevali bomo skozi vas Ladra in zaključili pohod v Kobaridu, pri
Napoleonovem mostu.
Sodelujoči: Turizem Dolina Soče
Prevoz: Organiziran je brezplačen prevoz voznikov avtomobilov, iz Kobarida do Kampa Gabrje
Prijave do: četrtka, 18. 6. 2020
Prijave na: booking@juliana-trail.si ali na 05 30 29 643.

SOBOTA, 27. 6. 2020
ETAPA 5: Zajavornik–Zgornje Gorje
●
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Dan: sobota, 27. junij
Izhodišče: planina Zajavornik
Čas odhoda: 9:00
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Predviden zaključek: 16:00 - Zgornje Gorje pri Mercatorju
Dolžina: 16 km
Višinska razlika: 700 m
Zahtevnost: nezahteven pohod
Oprema: pohodna obutev, malica, pohodne palice, zaščita za dež, sonce
Vsebina: predstavitve pohodniške poti Juliana, raznovrstnosti Pokljuških gozdov in varovanje
narave, geologija in geološke značilnosti Pokljuške soteske, varno gibanje na planinskih poteh in
predstavitev dela gorske reševalne službe.
Sodelujoči: Javni zavod Triglavski narodni park (organizator), Gorska reševalna zveza Slovenije
Prevoz: organiziran prevoz šoferjev, ki se bodo iz Zg. Gorij vrnili po avtomobile na planino
Zajavornik
Prijave do: 25. junij
Prijava na povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/18947kxHEuWKo7d2IUJz15LxDQQB2J5vA_TbgsigmJk/edit?chromeless=1 ali na email naslov: barbara.rozman@tnp.gov.si

ETAPA 13: Kobarid - Bovec
●
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●
●
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Dan: sobota, 27. 6. 2020
Izhodišče: Zbirno mesto pred kulturnim domom v Kobaridu. Možnost parkiranja pri kulturnem
domu – del parkirišča je plačljiv
Čas odhoda: 8.00, pred Kulturnim domom Kobarid
Dolžina: Začetek pohoda je v Kobaridu, pred kulturnim domom. Odpravili se bomo ob Soči
navzgor, mimo kampa Koren, preko Trnovega in Loga Čezsoškega in pohod zaključili pri hotelu
Boka. Pot večinoma poteka po poti ali kolovozu, kratek odsek pri Trnovem po stari kajakaški poti
ob Soči. Prehodili bomo skupno 14 km celotne etape (20,2 km). Predviden prihod do Boke med
12.00 in 13.00.
Zahtevnost: lahka
Oprema: Dobra pohodniška obutev in oblačila, po potrebi pohodniške palice, malica in pijača iz
nahrbtnika
Vsebina: Pot nas pelje ob reki Soči, med drugim tudi mimo enega najlepših tolmunov na Soči,
Otone
Sodelujoči: Turizem Dolina Soče
Prevoz: Organiziran je brezplačen prevoz voznikov avtomobilov od Hotela Boka do Kobarida
Prijave do: petka, 26. 6. 2020, do 12.00
Prijave na: tel. 05 30 29 643 ali e-mail: booking@juliana-trail.si

NEDELJA, 28. 6. 2020
ETAPA 6: Gorjuše – Stara Fužina
●
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Dan: nedelja, 28. junij
Izhodišče: Gasilni dom Gorjuše (Gorjuše 36 a)
Čas odhoda: 9:00
Predviden zaključek: 16:00 Stara Fužina, Center TNP Bohinj
Dolžina: 14 km
Višinska razlika: 450 m
Zahtevnost: srednje zahteven pohod
Oprema: pohodna obutev, malica, pohodne palice, zaščita za dež, sonce

●
●
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●
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Vsebina: predstavitev pohodniške poti Juliana Trail, trajnostne mobilnosti,predstavitev suhozidov
in njihov pomen za biološko raznovrstnost, varno gibanje na planinskih poteh in predstavitev dela
gorske reševalne službe.
Sodelujoči: Javni zavod Triglavski narodni park (organizator), Turizem Bohinj, Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Gorska reševalna zveza Slovenije
Prevoz: organiziran prevoz šoferjev, ki se bodo iz Stare Fužine vrnili po avtomobile na Gorjuše
Prijave do: 25. junij
Prijava na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/1SFNge4cmTZcnZfaFpc4v0W2ZVQomSDdRnnNuhxFwDM/edit?chromeless=1 ali na email naslov:
barbara.rozman@tnp.gov.si

ETAPA 14: Log pod Mangartom - Bovec
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Dan: nedelja, 28. junij
Izhodišče: Log pod Mangartom pri vhodu v rudnik Štoln
Čas odhoda: 9:00
Predviden zaključek: 14:00 Bovec
Dolžina: 12 km
Višinska razlika: 250 m
Zahtevnost: nezahteven pohod
Oprema: pohodna obutev, malica, pohodne palice, zaščita za dež, sonce
Vsebina: kulturne in krajinske znamenitosti, kot sta rudnik Šoln in ogled vojaškega pokopališča,
varno gibanje na planinskih poteh, predstavitev Poti miru in pohodniške poti Juliana Trail
Sodelujoči: Javni zavod Triglavski narodni park (organizator), TD Log pod Mangartom,
Fundacija Poti miru v Posočju, Turizem Dolina Soče, Gorska reševalna zveza Slovenije
Prijave do: 25. junij
Prevoz: organiziran prevoz šoferjev, ki se bodo iz Bovca vrnili po avtomobile v Log pod Mangart
Prijava na povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1PmuC5_Y19d0yGbt4BFOnKMffla5m1Bv5Db0u4bF60QU/edit?
chromeless=1 ali na email naslov: barbara.rozman@tnp.gov.si

SOBOTA, 4. 7. 2020
ETAPA 8 Bohinjska Bistrica−Podbrdo
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Dan: sobota, 4. 7. 2020
Izhodišče:
Železniška postaja Bohinjska Bistrica (46.274310, 13.958670)
Parkirišče: P23 Bohinjska Bistrica (Kobla) (46.268125, 13.958704), brezplačno
Javni prevoz: informacije na spletni strani www.arriva.si ali promet.bohinj.si
Čas odhoda: 9.10, železniška postaja Bohinjska Bistrica
Dolžina: prehodili bomo celotno etapo v dolžini 14 km; čas hoje cca 8 ur
Višinska razlika: 770 m vzpona, 782 m spusta
Zahtevnost: zahtevno, potrebna je dobra kondicijska pripravljenost
Oprema: Pohodna obutev in obleka, pohodne palice, pijača in hrana
Sodelujoči: PD Boh. Bistrica in Turistično društvo Podbrdo
Prevoz: Prevoz iz Podbrda do Boh. Bistrice z rednim vlakom (plačljiv po ceniku prevoznika)
Prijave do: 2. 7. 2020 do 15.00
Prijave na: Turizem Bohinj, +386 (0)4 57 47 590 ali info@bohinj.si

NEDELJA, 5. 7. 2020
ETAPA 7: Stara Fužina−Bohinjska Bistrica
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Dan: nedelja, 5. 7. 2020
Izhodišče:
Center TNP Bohinj, Stara Fužina 38, Boh. Jezero (46.285839, 13.891500)
Parkirišče: P26 Stara Fužina (pod kulturnim domom v Stari Fužini), cena 2 €/uro (46.287673,
13.894676)
Javni prevoz: informacije na spletni strani www.arriva.si ali promet.bohinj.si
Čas odhoda: 9.00, Center TNP Bohinj
Dolžina: prehodili bomo celotno etapo 7 v dolžini 12 km; čas hoje cca 3 ure
Zahtevnost: nezahtevno
Oprema: Pohodna obutev in obleka, hrana in pijača
Prevoz: Iz Bohinjske Bistrice do Stare Fužine bo organiziran brezplačen prevoz za voznike, ki so
parkirali v Stari Fužini
Prijave do: 3. 7. 2020 do 15.00
Prijave na: Turizem Bohinj, +386 (0)4 57 47 590 ali info@bohinj.si

ETAPA 16: TRBIŽ–KRANJSKA GORA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dan: nedelja, 5. 7. 2020
Izhodišče: mejni prehod Rateče, ob spomeniku osvoboditeljem Slovenije, parkirišča so na voljo v
neposredni okolici
Čas odhoda: 9.00 Mejni prehod Rateče, ob spomeniku osvoboditeljem Slovenije
Dolžina: prehodili bomo cca. 7 km celotne trase in sicer od državne meje do Kranjske Gore.
Obiskali bomo še naravni rezervat Zelenci. V Rateče se bomo vrnili z javnim prevozom.
Višinska razlika: - 60 m
Zahtevnost: lahka
Oprema: pohodni čevlji in primerna obleka za pohodništvo
Prevoz: javni prevoz – plačljiv po ceniku prevoznika
Prijave do: 3. 7. 2020
Prijave na: info@kranjska-gora.eu

