Festival pohodništva
16. 9. – 2. 10.

KO SE ALPSKI VRHOVI IN ZGODOVINSKE
POTI ODKRIJEJO V JESENSKIH BARVAH
V septembru in oktobru, najlepših mesecih za pohode, v dolini Soče vsako leto organizirajo Festival pohodništva.
Takrat se ob eni najlepših alpskih rek sveta na organiziranih pohodih in pohodniških vikendih družijo mnogi
Slovenci in vse več tujih obiskovalcev. Za bogat program tega posebnega 15-dnevnegaa festivala, ki bo letos trajal
od 16. septembra do 2. oktobra, moči združita lokalni turistični organizaciji Bovec in Sotočje (Kobarid-Tolmin)
ter Triglavski narodni park. Hkrati je Pohodniški festival v dolini Soče del pobude Slovenija hodi pod okriljem
združenja GIZ pohodništvo&kolesarjenje in Slovenske turistične organizacije. Spletno različico zloženke Festivala
pohodništva si lahko ogledate na portalih www.dolina-soce.com in www.bovec.si, tiskane verzije pa so na voljo v
vseh TIC-ih v dolini Soče.

28 pohodov pod vodstvom izkušenih vodnikov, 12 pohodniških vikend programov in velika
promocija varne hoje
Festivalski organizatorji v dolini Soče so tako tudi ključni ambasadorji varne hoje v hribe in gore, saj v zanimivem
spremljevalnem programu ponudijo vrsto predavanj in strokovnih srečanj. Organizirani pohodi pod vodstvom
izkušenih vodnikov so primerni tako za družine kot za zahtevnejše ljubitelje gora. Festival pohodništva v dolini Soče je
obenem vedno v znamenju zabave in vsega najpristnejšega, kar ponuja dolina – od domačih obrti do slastne kuhinje.
V času festivala se bo v dolini Soče zvrstilo 28 različnih pohodov in programov, organizatorji so pripravili tudi 12
pohodniških vikend programov, ki nagradijo pohodniško dušo, željno doživetij na svežem gorskem zraku. Vsi programi
imajo športni, zgodovinski ali kulinarični naboj. Nekateri so že tradicionalni ali tematsko obarvani, eni vodijo med
ostalinami Soške fronte, drugi potekajo v osrčju Triglavskega narodnega parka in odkrivajo manj znane kotičke v dolini
smaragdne lepotice.

Vrhunci: Bovec maraton, Alpe-Adria Trail in 25 let Kampa Koren
V velikem slogu se 17. in 18. septembra vrača Bovec maraton z eno najlepših tras v tem delu Evrope, saj poteka ob
smaragdni reki Soči in po skritih kotičkih Bovškega ter s polovico makadama na poti poskrbi za veliko naravnih tekaških
užitkov. Vedno več pohodnikov odkriva eno najbolj priljubljenih evropskih peš poti Alpe Adria Trail, ki povezuje
Avstrijsko Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino ter poteka skozi našo državo ravno po dolini reke Soče. Po 25.
etapi te skoraj 700 kilometrov dolge poti se pohodnik znajde ob smaragdni reki. Na festivalskem pohodu boste obiskali
slap Kozjak in se okrepčali pri Kampu Koren z golažem in polento. Kamp, ki je eden najbolj trajnostno usmerjenih
v Sloveniji in ima evropski certifikat Eko marjetico, letos kot najstarejši v dolini praznuje že 25. obletnico. Zabava z
ansamblom Saša Avsenika bo poskrbela za pristno alpsko veselje z mehom in petjem.

Festival pohodništva
16. 9. – 2. 10.
Po Poti miru od Alp do Jadrana 100 let po Soški fronti
V dolini Soče sta močan pečat pustili 1. svetovna vojna in Soška fronta. Njene ostaline so vidne povsod po dolini in nad
njo. Na programu Festivala pohodništva je kar nekaj pohodov namenjenih odkrivanju spomenikov preteklosti. Podajte
se na pohod po Poti miru, kjer si boste ogledali tudi Nemško kostnico in muzej na prostem Mengore. Nad Baško grapo
boste lahko hodili po poteh Rapalske meje, nad Logom pod Mangartom pa odkrivali poti graditeljev mangartske ceste.
Skrite poti so tudi v Kaninskem pogorju, nad Lepeno in proti Čistemu vrhu. Čas je, da jih odkrijete. Številni pohodi bodo
organizirani po Soški poti. Ste že bili tam, kjer ta lepotica privre na površje? Odpravite se na nezahteven izlet od izvira
Soče pa do malih korit, ki vas bodo navdušila.

Tradicionalni vzpon na Triglav, Tolminska korita in nočni pohod z baklami
Tudi letos bo v okviru Festivala pohodništva organiziran dvodnevni pohod na najvišji vrh Slovenije in simbol slovenstva
Triglav. Iz prečudovite doline Zadnjice se boste prvi dan povzpeli do koče Planika, naslednji dan pa prek Triglava
vrnili na Dolič in nazaj v Trento. Tudi reka Tolminka skriva od svojega izvira do izliva mnoge skrivnosti in lepote, med
njimi so najbolj spektakularna Tolminska korita, najnižja vstopna točka v Triglavski narodni park. Nad Tolminko vabijo
zgodovinska Javorca s cerkvico, ki nosi Znak zaščite evropske dediščine in sporočilo miru, eko vas Čadrg in vaške sirarne.
Z vodnikom se boste odpravili po Triglavskem narodnem parku in doživeli še mnogo več. Nekaj posebnega bo prav
gotovo nočni pohod na Matajur v soju bakel, ki se bo končal s prijetnim druženjem v planinski koči beneških planincev,
pa pohod po tematski poti »Na svoji zemlji«, ki je prvi slovenski celovečerni zvočni film.

Jestival okusov in umetnosti
Pohodniški festival v dolini Soče je vedno tudi kulinarično obarvan. 1. oktobra bo potekal festival Jestival okusov in
umetnosti, ki se letos vrača nazaj h koreninam – k najbolj pristnim okusom in običajem v dolini Soče. Glavna zvezda bo
tradicionalno kobariški štrukelj, čeprav se mu bodo močno približale domače marmelade od blizu in daleč. Obiskovalci
boste lahko izbirali med bogato ponudbo okusov in izdelkov na stojnicah. Udeležili se boste lahko predavanj, degustacij
in ocenjevanj. Sodelovale bodo vse najboljše kobariške restavracije in turistične kmetije, od Hiše Franko do restavracije
Kotlar in hotela Topli Val ter drugih.

Spremljevalni program – filmi, predavanja in razstave
V času festivala se bodo v dolini Soče zvrstili tudi številne razstave, predavanja in filmi, nagrajeni na preteklih festivalih
gorniškega filma. Otvoritev Pohodniškega festivala se bo zgodila 16. septembra z zgodbo Igorja Gruberja, ki je
prehodil Alpe od Monte Carla do Trsta po rdeči poti Via Alpina, ki povezuje kar osem držav. Že nekaj dni kasneje bo tudi
predavanje vrhunskega svetovnega alpinističnega para. Roman Benet iz Trbiža je z ženo Nives Meroi preplezal številne
zahtevne smeri in stal z njo na 12 od 14 osemtisočakov.
Navdihov, najlepših jesenskih barv in spektakularnih razgledov na bo zmanjkalo, zato ne zamudite letošnjega
Festivala pohodništva v dolini Soče.

