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POHODNIŠKI PAKETI V DOLINI SOČE 

 
Vabimo vas, da z našo pomočjo v polnosti doživite dolino smaragdne Soče in mogočne vrhove nad njo. 

Bivanje v naših eko brunaricah ponuja udobno preživljanje prostega časa, da boste na pohodih spočiti in 

dobre volje. 

 

7 DNEVNI PAKET 

Prvi dan: Namestitev v eko brunaricah in odkrivanje lepot v sklopu Kobariške zgodovinske poti.  

Drugi in tretji dan: Vzpon po zelo zahtevni poti na našo najvišjo goro Triglav (2864m) s prenočevanjem v 

planinski koči na Doliču.  

Četrti dan: Sprehod do slapa Curk in sprostitveni večer ob odprtem ognju, sodelovanje pri sirjenju na 

tradicionalen način, pokušina domačih zeliščnih žganj in mlečnih izdelkov. 

Peti dan: Pohod iz Lepene do Krnskega jezera, čez Krn (2244m) do planine Kuhinje (lahka pot, 8-9h). 

Šesti dan: Pohod iz Riffugia Pellizo na Matajur (1642m, lahka pot, 2h). 

Sedmi dan: Zadnji dan sledi krajši pohod po Soški poti in zaključek bivanja. 

 

Cena paketa: od 550€ na osebo.  

 

5 DNEVNI PAKET 

Prvi dan: Namestitev v eko brunaricah in pohod po Soški poti. 

Drugi dan: Pohod iz Vršiča na Slemenovo špico (1911m, lahka pot, 2-3h). 

Tretji dan: Pohod iz Lepene do Krnskega jezera (lahka pot, 4-5h) 

Četrti dan: Pohod iz planine Kuhinja na Rdeči rob (1913m) in do jezera v Lužnici (lahka pot, 4-5h). 

Peti dan: Zadnji dan sledi ogled slapov na Drežniškem in zaključek bivanja. 

 

Cena paketa: od 300€ na osebo. 

 

4 DNEVNI PAKET 

Prvi dan: Namestitev v eko brunaricah in ogled slapov na Drežniškem. 

Drugi dan: Pohod iz Drežniških Raven mimo Snežne jame na Krasji vrh (1773m, lahka pot, 4-5h). 

Tretji dan: Pohod iz planine Kuhinja na Krn (2244m), čez Batognico in do jezera v Lužnici (lahka pot, 7-8h). 

Četrti dan: Zadnji dan sledi sprehod do slapa Kozjak in zaključek bivanja. 

Cena paketa: od 260€ na osebo. 

Vse pakete je možno prilagajati posameznikovim željam in fizičnim sposobnostim. Minimalno število 

udeležencev sta dve osebi. Cena vključuje vodenje, prevoz, nastanitev z zajtrkom.  
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