BOHINJ. KJER STA SI NARAVA IN ČLOVEK NAJBLIŽJE.
Bohinj je navdušujoč splet naravne in kulturne dediščine,
kjer čas teče v skladu z vašo primarno bivanjsko uro.

SREČAJTE PRETEKLOST V NARAVI
Na pot do dediščine nekdanjosti
in do naravnih čudes

.....................................................................................................................................................................................................................................................

VES DAN ZA UTRINKE RAZLIČNOSTI!
Pojdite peš, s kolesom ali z avtomobilom na pot med starimi
kmečkimi domovi, srečanje z žago in mlinom, muzejem
planšarstva in kozolci. Spoznajte življenje preteklega časa! Naj
vas navduši srečanje s Hudičevim mostom in odkrivanje čudeža
narave v koritih rečice Mostnice.
Izlet se začne v Ribčevem Lazu s slikovito cerkvijo Sv. Janeza
Krstnika s presenetljivimi freskami in nadaljuje s potjo do Stare
Fužine. Po ogledu starega vaškega jedra se odpravimo mimo
Zoisovega gradu in ostankov fužin do Hudičevega mostu,
kjer izvemo legendo o njegovem nastanku. Nadaljujemo do
Planšarskega muzeja, si privoščimo kosilo v znani vaški gostilni
Mihovc in po kosilu nadaljujemo pot do vasi Studor. Tu si
ogledamo znamenite bohinjske kozolce in Oplenovo hišo-muzej
bivalne kulture. Izlet zaključimo pri cerkvi v Bitnjah, v kateri je
tudi grobnica družine Locatelli, zaslužne za gradnjo bohinjskega
predora.
ZAKAJ?
Ker pot kulturne dediščine ponuja toliko zanimivosti iz
različnih časov preteklosti. Ker se tu na obvladljivem prostoru
družijo zgodbe življenj planšarjev, fužinarjev, plemenitežev.
Ker se sledi preteklosti na poseben način povezujejo s
posebnostmi v naravi!
ZNAMENITOSTI OB POTI: Ribčev Laz je s cerkvijo Sv. Janeza Krstnika najbolj znana veduta

Bohinja, Stara Fužina je tipična alpska vas z ohranjenimi starimi kmečkimi domovi in s
Planšarskim muzejem, urejenim v opuščeni vaški sirarni. Zoisov grad je bil v 18. stoletju dom
oskrbnika železarskih fužin. V bližini, nad prepadno sotesko potoka Mostnica, je Hudičev
most iz klesanega kamna, ki ga je dal zgraditi baron Žiga Zois. Potok je na svoji poti ustvaril
korita z mnogimi posebnostmi. Vas Studor slovi po značilnih dvojnih kozolcih-toplerjih. V
vasi je Oplenova hiša z ohranjenimi kurišči v črni kuhinji. V Bitnjah je cerkev Marijinega
vnebovzetja.
www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com

PROGRAM POTOVANJA:
PEŠ, S KOLESOM ALI Z AVTOMOBILOM
TRAJANJE: glede na izbrani način poti!

Peš: 10 ur
S kolesom: 7 ur
Z avtomobilom ali avtobusom: 6 ur
ZAČETEK POTI: Ribčev Laz
KONEC POTI: Bitnje
OPREMA: lahka pohodniška obleka in obutev,
primerna za letni čas
CENA: 15 EUR na osebo za skupine z 20
udeleženci, za skupine z več kot 30 udeleženci,
12 EUR na osebo
CENA VKLJUČUJE: vodenje, kosilo in

vstopnine

Program je zaradi različnih načinov poti
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

