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VVV   VVVIIISSSOOOKKKOOOGGGOOORRRJJJEEE   PPPOOO   SSSTTTAAARRROOODDDAAAVVVNNNIIIHHH   

PPPOOOTTTEEEHHH   PPPAAASSSTTTIIIRRRJJJEEEVVV   
 

Svet se nad 2000 metri preobrazi v polje dehtečih krasotic, ki pobožajo in odišavijo dušo 

še tako prašnega popotnika. Pot nas bo vodila od travnika mimo visokogorskih pastirjev 

do sirarne. Ob degustaciji tradicionalnega sira si bomo lahko oddahnili. 
 

 

Trajanje: 4 – 5 ur (nezahtevna pot) 

Vodenje v slovenskem ali angleškem jeziku 

Cena: 18 €/h za manjše skupine do 10 oseb 

25 €/h za večje skupine nad 10 oseb 

Prevoz ni vključen v ceno. 
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KKKOOO   DDDRRREEEVVVEEESSSAAA   SSSPPPRRREEEGGGOOOVVVOOORRRIIIJJJOOO   
 

Naši predniki pripovedujejo, da bi ljudje umirali od lakote, če ne bi bilo v gozdu bukve.  

Pa ne samo to, drevesa nam šepetajo svoje modrosti, le slišati jih moramo. Si drznete 

stopiti z nami globoko v okoliške gozdove? 
 

 

 

Trajanje: 2 uri (nezahtevna pot)  

Vodenje v slovenskem ali angleškem jeziku    

Cena: 25 €/h  
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PPPOOO   SSSKKKAAALLLNNNIIIHHH   PPPOOOLLLIIICCCAAAHHH   ZZZLLLAAATTTOOORRROOOGGGAAA   
 

Do osamljenega bivaka pod najvišjim slovenskim vrhom Triglavom  se pride  z 

vztrajnostjo in potnim čelom. Ob ledeniškem jezeru in domovanju gamsov  pa je ves trud 

poplačan. 

 
Trajanje: 1- 2 dni (zahtevna pot) 

Vodenje v slovenskem ali angleškem jeziku 

Cena: 1 oseba: 115 €/osebo/dan 

2 - 5 oseb: 80,5 €/osebo/dan 

5-10 oseb: 57,5 €/osebo/dan (cene ne vključujejo prevoza) 
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OOOBBB   SSSMMMAAARRRAAAGGGDDDNNNIII   RRREEEKKKIII   SSSOOOČČČIII   
 

Prijeten sprehod ob žuboreči muzi enega največjih slovenskih poetov, Simona 

Gregorčiča. Pri vsakem  koraku na visečem mostu, ki povezujejo njena bregova, se naš 

korak zamaje. In prava pustolovščina se začne. Greste z nami? 

 

 
 

Trajanje: 5 – 6 ur (nezahtevna pot) 

Vodenje v slovenskem ali angleškem jeziku 

Cena: 130 € (do 20 oseb) 

Prevoz ni vključen v ceno. 
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   DDDOOOMMMAAAČČČNNNOOOSSSTTT   NNNAAA   NNNAAAJJJVVVIIIŠŠŠJJJEEE   LLLEEEŽŽŽEEEČČČIII   

EEEKKKOOOLLLOOOŠŠŠKKKIII   VVVAAASSSIII   
 

Po spektakularni cesti v najvišje ležečo ekološko vas na kosilo, narejeno iz lokalnih 

sestavin. Biotsko raznovrstna okolica je idealna učilnica za prepoznavanje divje 

rastočih užitnih rastlin. 

 

 

Trajanje: 5 ur (z doplačilom možen ogled Tolminskih korit) 

Vodenje v slovenskem ali angleškem jeziku 

Cena: 57,50 €/osebo (v ceno je vključeno kosilo) 

Prevoz ni vključen v ceno. 
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PPPOOOSSSOOOŠŠŠKKKIII   SSSTTTOOONNNEEEHHHEEENNNGGGEEE   
 

Pod strmimi stenami mogočnega gorovja se nahaja megalitski krog, po izmerah enak 

postavitvi v Stonehengu. Gre za starodavno zdravilišče (svetišče), ki oddaja svojo moč 

še danes. 

 

 

Trajanje: 4 ure (nezahtevna pot) 

Vodenje v slovenskem ali angleškem jeziku 

Cena: 100 € (do 20 oseb) 

Prevoz ni vključen v ceno. 


