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AKTIVNE POČITNICE 
(pet dnevni paket) 

 
Vabimo vas, da z našo pomočjo v polnosti doživite dolino smaragdne Soče tudi v jesenskem in zimskem času. 
Bivanje v naših eko brunaricah ponuja udobno preživljanje prostega časa, da boste na pohodih spočiti in 
dobre volje. Poleg zgodovinske in kulturne dediščine pa je dolina Soče bogata tudi z naravnimi danostmi, ki 
jih lahko občudujemo tudi med hojo v gore. 
 
Prvi dan: Namestitev v eko brunaricah in pohod po Soški poti (lahka pot) 
Izlet pričnemo po Soški poti ob smaragdni Soči z ogledom enega najlepših slapov z nekakšno podzemeljsko 
dvorano – slap Kozjak, katere dno zaliva tolmun modrozelene barve. 
 
Drugi dan: Pohod iz Riffugia Pellizo na Matajur (1642m, lahka pot) 
Matajur je razgledna gora, ki se nahaja na meji med Slovenijo in Italijo. Z vrha je lep razgled na Kobariški Stol 
za katerim levo od njega opazimo Karnijske Alpe in del zahodnih Julijcev. S parkirišča se odpravimo mimo 
doma pod Matajurjem in mimo cerkve do vrha. 
 
Tretji dan: Učeja – planina Bošca (1370m, lahka pot) 
Peljemo se do italijanske meje in po gozdni makadamski poti nadaljujemo do planine Bošca.  Odpirajo se 
nam krasni razgledi na Kaninsko pogorje, Julijske Alpe in Italijo. Glede na vremenske razmere je pot možno 
podaljšati do Kobariškega Stola 1673m. V popoldanskem času je možna tudi uporaba savne. 
 
Četrti dan: Planine pod Krnom – energijski krog (lahka pot) 
Z vasi Krn se po makadamski cesti počasi vzpenjamo pod Krnom mimo planine slapnik do planine Zaslap. 
Odpirajo se nam prekrasni pogledi na Julijske Alpe, Italijo in Avstrijo.  
 
Peti dan: Ogled slapov na Drežniškem (lahka pot) in zaključek bivanja. 
Drežnica leži ob vznožju mogočnega Krna, njena okolica pa se ponaša s številnimi naravnimi lepotami in 
slapovi v neokrnjeni naravi. S Kamp Korena gremo po poti mimo slapa Kozjak, ki je še posebno v zimskem 
času vreden ogleda. Po ogledu slapa, gremo navzgor proti Drežnici do manjšega slapa Curk. 
 
Cena paketa: od 335€ na osebo 
Cena vključuje vodenje, prevoz in nastanitev z zajtrkom. 
 
Po dogovoru z vodjo pohoda je možen tudi najem krpljev (doplačilo). 
 
Paket je možno prilagajati posameznikovim željam in fizičnim sposobnostim. Minimalno število 
udeležencev sta dve osebi.  
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