GORJE IN POKLJUKA. PRVINSKO BIVANJE!
Na Pokljuki vas bo presenetila neokrnjena narava – na povsem
ravni planoti, pa hkrati tako blizu najvišjim vrhovom Alp,
pod senco stoletnih smrek, v blago dišečem zraku po smoli in cvetju,
boste občutili njeno blagodejnost.

SLEDITE RIKLIJU DO PETIH ELEMENTOV STVARSTVA
V gozd, do zdrave vode, do sonca in svetlobe, do živali
in alpskega cvetja. Doživite veselje na vozu lojtrniku!
.....................................................................................................................................................................................................................................................

DOBRE URICE ZA ZDRAVO TELO IN VESELO
RAZPOLOŽENJE
Vzemite resno spoznanja švicarskega hidropata Arnolda
Riklija in si, tako kot je on priporočal že v 19. stoletju, ko je v
teh krajih odkril najboljšo kombinacijo naravnih elementov za
svoje zdravilišče, privoščite stik s petimi elementi narave!
Riklijeva pohodniška pot nas popelje v svet Pokljuke, prežet
z naravo v svoji najbolj prvobitni podobi. Tu se srečamo z
gozdom, polnim zanimivih živali in rastlin, uživamo v širokih
razgledih in se predajamo kopelim zraka in sonca ter zvokom
gozda. Na Riklijevem izviru se okrepčamo z zdravilno vodo.
Duha in telo okrepimo z zmernim pohodnim korakom vse
do Šport hotela na prav posebni planoti. Za dodatno veselje
poskrbi vožnja z lojtrnikom!
ZAKAJ?
Ker je lepo. Ker je naravno. Ker dobro dene telesu in
razpoloženju!

PROGRAM DOBREGA POČUTJA
TRAJANJE: odvisno, kam hočete peš!

Težja različica: 5 ur; na planoto peš, z nje z avtobusom
Lažja različica: 3 ure; na planoto z avtobusom, z nje peš
Možnost: del pešpoti vožnja z vozom lojtrnikom!
ZAČETEK POTI: Gorje, pri Plečnikovem spomeniku
KONEC POTI: Pokljuka, Šport hotel
OPREMA: pohodna obleka in obutev, sončna očala,

pijača, pohodne palice, fotoaparat in obvezno lonček ali
kozarec za pokušino vode
CENA: 50 EUR – z vključeno vožnjo po delu poti z vozom lojtrnikom, 42 EUR – brez vožnje z vozom
CENA VKLJUČUJE: organizacijo in vodenje, pokušino

žganja (smrekovega, borovničevega), kosilo v Šport
hotelu Pokljuka, prevoz z avtobusom, tipičen spominek
iz Gorij, glede na izbrani paket vožnjo z lojtrnikom

Program je primeren za vsakogar - možnost izbora lažje
ali težje različice!
PRIJAVE:

ŠPORT HOTEL POKLJUKA
Goreljek 103
4247 Zgornje Gorje
Tel.: 00386 (0)31 555 348

POSEBNOSTI OB POTI: Pot se začne v Zgornjih Gorjah, kjer stoji spomenik, ki

ga je ustvaril Jože Plečnik, najpomembnejši slovenski arhitekt. Vodi do Poglejske
ali Poljšiške cerkve, kjer so pod velikim skalnim previsom našli dokaze o poselitvi
območja že v paleolitiku. Posebna doživetja so povezana s Pokljuškim gozdom –
največjim strnjenim gozdom v Triglavskem narodnem parku, ter z visokimi barji
na Pokljuki, kjer rastejo posebni šotni mahovi. Na zdravilnost narave ob poti
opozarjata Riklijeva skala in Riklijev izvir – povezana z znamenitim zdravilcem
Arnoldom Riklijem.
www.slovenian-alps.com; e-mail: info@slovenian-alps.com

