
CVETOČI PROGRAM 

TRAJANJE: 5 ur
ZAČETEK POTI: Brod
KONEC POTI: Srednja vas
OPREMA: pohodna obutev in obleka, nahrbtnik, 
zaščita pred soncem in klopi, malica in osvežilna 
pijača 
CENA: 13 EUR na osebo za skupine z 
20 udeleženci, za skupine z več kot 30 udeleženci, 
8 EUR na osebo

CENA VKLJUČUJE: pot z vodnikom-botanikom

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

NAJLEPŠE V BOHINJU: irisi ali perunike so cvetoče rastline, ki jih poznamo tudi z domačih 
vrtov, a bohinjska perunika je samonikla botanična posebnost Bohinja - alpske kotline ob 
največjem slovenskem ledeniškem jezeru. Z njo so povezana številna verovanja. Cvetica je 
tudi znak Mednarodnega festivala alpskega cvetja, ki vsako leto maja in junija ponuja vrsto 
kulturnih prireditev, delavnic in raznoterih predstavitev cvetličnega bogastva Bohinja.

PO BOTANIČNI POTI DO ALPSKEGA CVETJA 
Spoznajte dišeče, zdravilne
in druge posebnosti Bohinja 

V 5 URAH DO NEPOZABNIH SPOZNANJ! 
Le malo katero območje v Alpah se lahko pohvali s tako 
raznolikim rastlinstvom kot Bohinj. Bližina Mediterana in svet 
Alp sta tod napletla pisan vzorec alpskega cvetja, ki še posebej 
intenzivno žari maja in junija. 

Spoznajte alpsko cvetje in doživite bohinjsko naravno in 
kulturno dediščino na nov način! V času, ko se razcveta največ 
samoniklega cvetja, vas v Bohinju čakajo posebni dnevi cvetja in 
posebni vodniki – botaniki. 
Pridružite se jim na poti po travnikih na levem bregu Save 
Bohinjke, kjer se botanično doživetje začne s spoznavanjem 
travniških rastlin in zdravilnih zelišč. Pot s travnikov zavije v 
gozd z različnim drevjem in alpskim cvetjem. Že na naslednjem 
travniku vas čaka srečanje z orhidejami, kukavicami, nageljčki in 
med mnogimi drugimi cvetočimi posebnostmi tudi z bohinjsko 
peruniko. 

ZAKAJ? 
Ker so alpske cvetoče posebnosti privlačile mnoge slavne 
botanike. Ker marsikatero lahko vidite samo tu! Ker je 
sprehod z očmi, uprtimi v cvetje, preprosto nepozaben. 
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www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com

BOHINJ. KJER STA SI NARAVA IN ČLOVEK NAJBLIŽJE.
Bohinj je prostor kjer lahko vsak poišče samega sebe.

Slap Savica s svojo belo vodo, beli hudiči na steni
cerkve svetega Janeza, bele gore v odsevu spokojnega

jezera, belo mleko z rožnih planin odsevajo vso
deviškost in čistost te pokrajine v srcu

Triglavskega narodnega parka.


