
PROGRAM SPREHODA V NARAVI 

TRAJANJE: 6 ur
ZAČETEK IN KONEC POTI: Ribčev Laz
KONEC POTI: Bitnje
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev, 
osvežilni napitki
CENA: 20 EUR na osebo, za skupine z več kot 
30 udeleženci, 17 EUR na osebo

CENA VKLJUČUJE: vodenje, vstopnino za ogled 
naravne znamenitosti, vožnjo z ladjo po jezeru

Program je po zahtevnosti primeren za vsakogar! 

PRIJAVE: 
Triglavska cesta 30
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: 00386 (0)4 574 75 90
e-mail: info@bohinj.si
www.bohinj.si

BOHINJSKE POSEBNOSTI: na sprehodu boste videli Bohinjsko jezero, največje naravno 
ledeniško jezero v Sloveniji – s presenetljivo dostopno obalo, in slap Savica, ki je s svojo lepoto 
navdihoval velike pesnike. Obiskali boste cerkev Sv. Janeza Krstnika v Ribčevem lazu s prav 
posebnimi freskami.

BOHINJ. KJER STA SI NARAVA IN ČLOVEK NAJBLIŽJE.
Bohinj je v popolnosti ohranjena dragocenost, kjer lahko sodoben 
človek v odsevih narave poišče svojo dobro, mirno stran.

POIŠČITE SVOJ PRAVI OBRAZ V OGLEDALU NARAVE
Sprehodite se okoli Bohinjskega jezera 
do slapa Savica! 

VZEMITE SI POL DNEVA ZA VELIKO ZGODBO! 
Doživite rajsko naravo drugače. Na prijetnem sprehodu pod 
vršaci Julijskih Alp spoznajte lepote največjega slovenskega 
jezera in znamenitega slapa Savica. 

Pot vodi od cerkvice sv. Janeza v Ribčevem Lazu, mimo 
kopališča in čez travnike Fužinskega polja na severno stran 
jezera. Pri odcepu v Staro Fužino nadaljujemo pot ob jezerski 
obali od koder je čudovit razgled na južni venec Julijskih Alp. Pot 
gre naprej mimo ribogojnice in pod slapom Govic, ki je s svojimi 
vodami radodaren le ob nalivih. Ko zapustimo obalo jezera, sledi 
še uro sproščenega sprehoda in že smo ob vznožju slapa Savica. 
Urejena pešpot s stopnicami vodi do paviljona z razgledom na 
slap. Le petnajst minut vzpona je do lesenega paviljona, od koder 
je lep pogled na slap. Ob povratku se v kampu Zlatorog vkrcamo 
na ladjo in odpeljemo do Ribčevega Laza. 

ZAKAJ? 
Ker narava pomirja. Ker zgodbe o slapu Savica že stoletja 
burijo domišljijo. Ker doživite jezero z obale in z njegove 
gladine. Ker so razgledi tako različni! 
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