
OTROŠKI PROGRAM – za otroke od 8. do 
14. leta starosti

TRAJANJE: od 8. do 17. ure; od 1. junija do 
30. septembra;
ZAČETEK IN KONEC POTI: TIC Kranjska Gora
ZAHTEVNOST: primerno za radovedne otroke, 
ki imajo radi pravljice 
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev in 
zaščita pred soncem: pokrivalo za glavo, sončna 
očala
CENA: 49 EUR na otroka; število udeležencev od 
6 do 8 otrok

CENA VKLJUČUJE: organizacijo in vodenje, 
nahrbtnik, knjižico-planinski vodnik, malico, 
kosilo, diplomo, prevoz s kombijem, šopek 
zdravilnih zelišč, skupinsko fotografijo

Primerno za radovedne otroke, ki imajo radi 
pravljice! 

PRIJAVE: 
LTO, Zavod za turizem kranjska Gora 
Kolodvorska ulica 1b
4280 Kranjska Gora
e-mail: info@kranjska-gora.eu
www.kranjska-gora.si

NARAVNE POSEBNOSTI IN DOŽIVETJA: odprava spozna Ajdovsko deklico, okamnelo 
hči velikana Ajda. Njena podoba je v severni steni Prisanka, 2547 m visoke gore v Julijskih 
Alpah, ki slovi tudi po velikem naravnem oknu. Izlet se začne na Vršiču, najvišjem cestnem 
prelazu v Sloveniji. Cesto so med 1. svetovno vojno gradili ruski ujetniki – nanje spominjata 
Ruska Kapelica in Ruski križ. Na pragu Triglavskega narodnega parka so številne naravne in 
kulturne posebnosti! Z vršaci Julijskih Alp so povezani tudi začetki planinstva in gorništva v 
Sloveniji.

KRANJSKA GORA.
SVETOVNI POKAL NEVERJETNIH DOŽIVETIJ! 
Tu pokrajina vsakomur omogoča lastne rekorde in nepozabna doživetja.
Lahko se z roko dotaknete najvišjih sten in v prvih raztežajih začutite njihovo mogočnost. 
Lahko vstopite v svet magičnega gorskega velikana Prisanka, ki ima v svojih stenah ujeto Ajdovsko deklico.

DOŽIVETJA V OBJEMU SPEČEGA VELIKANA
Privoščite otrokom reševanje
Ajdovske deklice! 

CELODNEVNA POLETNA DOGODIVŠČINA Z 
ORIENTACIJSKIM POHODOM! 
Prisank, speči velikan, je ujel Ajdovsko deklico! Pogumna 
otroška reševalna odprava, ki na poti sreča starega moža 
Vitranca in druge pravljične junake, jo lahko reši, če na poti do 
Prisanka spoštuje pravila vedenja v planinah, spozna zanimiva 
zgodovinska dejstva, med rušjem poišče zdravilna zelišča in 
spozna zaščitene planinske rože. Da vse to zmore, se na poti 
okrepča z domačimi dobrotami: s krapi, žganci, kislim mlekom in 
poskrbi za zdravje s čajem iz zdravilnih rož. 

Orientacijski pohod za otroke se začne pod Ruskim križem 
na Vršiču, do koder se odprava pripelje s kombijem. Od tod 
se skupina pod vodstvom planinskega vodnika odpravi do 
veličastnega ostenja Prisanka, na čigar steni je podoba Ajdovske 
deklice. Vmes spoznava naravne in druge posebnosti. Kosilo jo 
čaka v Koči na Gozdu. Po uspešni odpravi, otroke v Kranjsko 
Goro znova odpelje kombi. 
 
ZAKAJ? 
Ker je pravljično. Ker je skoraj adrenalinsko! Ker je zabavno in 
poučno hkrati. Ker je za otroke nepozabno! 
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