Oddaljenost pešpot
E25 AAT: Bovec - Drežnica (Kobarid)
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– slap Boka. Ko prekamo most se na desni
vzpnemo po poti, ki vodi do še ene razgledne toke
na slap Boka, vendar pred tem zavijemo levo proti
vasi Žaga.Ko dosežemo most, ki preka reko Ujo, se
spustimo po stopnicah do poti, ki nas mimo vasi
Žaga pripelje do vasi Srpenica, za katero prekamo
najdaljšo brv v Sloveniji (63m), brv Lipuc. Ko
prekamo brv zavijemo desno in nadaljujemo pot do
vasi Trnovo ob Soi, ki je tudi glavna izhodišna toka
za rafting, ki je izjemno priljubljena aktivnost v tej
okolici – kako tudi ne, le koga ob pogledu na to
smaragdno lepotico ne zamika, da bi se pognal po
njenih brzicah? Na poti je nekaj tok, kjer si lahko
krajši odmor privošite neposredno ob reki, saj so do
nje speljane potke. Naše potovanje bi lahko zastavili
malo bolj avanturistino in del poti premagali raje po
reki z raftom; najbolj impresiven del je zagotovo
odsek med mostom pod slapom Boka in Trnovim.
Soa je vsekakor privlana v vseh letnih asih, bližje
pridete, lažje in bolj doživeto boste obutili to
impresivno mo vode !

opis
Summary
Slikovita etapa veinoma poteka po levem bregu Soe
, vse dokler se reka proti koncu etape ne odcepi.
Povzpnemo se vse do oarljive gorske vasice
Drežnica pri Kobaridu .

opis
Pot nas pelje mimo romantinega slapa Virje , v
arobno Narnijo; bovška dolina je namre s svojo
naravno in kulturno dedišino služila kot kulisa za
del Walt Disneyevega filma »Zgodbe iz Narnije –
Princ Kaspijan«. V bližini se nahaja veliastni slap
Boka, kjer lahko opazujemo, kako na stotine kubinih
metrov vode bui 106 metrov globoko v kotanjo .
Nato nadaljujemo pot ob smaragdno zeleni reki Soi,
kjer opazujemo navdušene veslae v kajakih ter
številne rafte, ki se spušajo po renih brzicah. Dolina
je pravi raj za adrenalinske navdušence. Ko
zaobidemo Polovnik, po nezahtevnem vzponu
pridemo do oarljive Drežnice, gorske vasice pod
Krnom.

Bovec

V Trnovem lahko prekamo reko in si v kampu na
drugi strani reke privošimo kavo ali pa kakšno drugo
osvežitev. Nato se vrnemo na levi breg reke, po
hribu navzgor do gozdne poti, ki vodi v Drežnico,
prijetno in gostoljubno gorsko vasico.

opis poti

nasveti avtorja

Zanemo v Bovcu in nadaljujemo mimo cerkve
sv. Urha do vasi Plužna . Nato preimo slap
Virje in manjše jezero . Ko pridemo mimo
manjšega golf igriša, uzremo najveji slap v Sloveniji

Zanimivosti na poti: V Drežnici si lahko ogledate
nekaj zelo zanimivih zasebnih zbirk, med katerimi je
najbolj atraktivna zbirka Mirka Kurinia na temo I.
svetovne vojne imenovana Botognice. Najbolj znano

start ture
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Zgodovinsko etnološka zbirka
Od planine do Planike

izroilo obmoja so originalne drežniške maske
narejene iz lesa. Domaini še dandanes zvesto
obnavljajo prastare pustne obiaje. Drežniški pust, pri
katerem sodelujejo le neporoeni fantje, spada med
bolj znana pustovanja v Sloveniji. TA LEPI in TA
GRDI, ki na pustno soboto privabijo na plano
domaine in številne obiskovalce, še s številnimi
drugimi liki tvorijo sprevod, ki prebivalcem nosi sreo
in veselje

Gregorciceva ulica 32
Tipp

5222 Kobarid
00386 5 38 41 000

Slap Kozjak
Tipp

Blizu Drežnice se nahaja tudi majhno mestece
Kobarid. Najveji peat je Kobaridu pustila 1. svetovna
vojna. Pripoved o zgodovini kraja in predvsem o
soški fronti je podana v Kobariškem muzeju,
najboljšem evropskem muzeju leta 1993.
Zanimiva in pouna je Kobariška zgodovinska pot, ki
nas popelje skozi as in naravne lepote okolja.

5222 Kobarid
00386 5 380 04 90

www.dolina-soce.com

Apartmaji Kamp Koren Kobarid
Ladra
Tipp

5222 Kobarid
+386 5 389 13 11

oprema
Gute Wanderschuhe

Slap Boka

Safety information
Die Soa ist ein kalter, schnell fließender Fluss.
Vorsicht, wenn Sie hineinsteigen oder baden wollen!

Tipp

javna prometna sredstva
Vozni red avtobusov.

Virje

dodatne informacije / links
Turistine informacije:

Tipp

TIC KobaridTrg svobode 16
SI-5222 Kobarid
T: 05 38 00 490
E-mail: info.kobarid@lto-sotocje.si
W: www.dolina-soce.com

Poitniška hiša Ivani
Drežniške Ravne 30 B
5222 Kobarid

Urnik:
Poletni urnik: vsak dan: 9.00 - 20.00
Zimski urnik: ponedeljek do petek: 9.00 - 16.00,
sobota: 10.00 - 14.00, nedelja: zaprto

00386 5 384 86 40

Museum von Kobarid
Gregorieva 10
5222 Krid

cilj ture

++386 5 389 00 00

Drežnica

Guesthouse Jelkin hram

lastnosti
Etappentour
mit
Einkehrmöglichkeit

www.mlekarna-planika.si

Drežnica 30

Heilklima

5222 Kobarid
+386 41 953 370

zanimive tocke
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www.kamp-koren.si
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Gostiše Jelkin hram
Drežnica 30
5222 Kobarid
00386 41 953 370

Koseška korita
Kose
5222 Kobarid

Turistina kmetija Kranjc
Kose 7
5222 Kobarid
00386 5 384 85 62

Turistina kmetija Kranjc
Kose 7
5222 Kobarid
+386 (0)5 384 85 62

Muzejska zbirka Botognice
Drežnica 22 A
5222 Kobarid
00386 5 384 86 01

avtor in vir
avtor
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