Ruta 1

Korensko sedlo | Kranjska Gora |
Vršič | Trenta | Bovec |
Mangart | Predel

·················································

Dolžina poti: 91 km
Čas vožnje: 2h
Motoristični užitki: prelaz Vršič, cesta
na Mangart

vedno tlakovani. Z Vršiča se odpirajo krasni panoramski pogledi na Julijske Alpe.
Pot se nadaljuje proti dolini reke Soče,
mimo Bovca in naprej čez Predel v Italijo.
Pred italijansko mejo se lahko podate
na izlet po 12 km dolgi gorski cesti proti
alpski koči (1906 m) ob vznožju 2677 m
visokega Mangarta (cestnina 5 EUR), na
katerega lahko celo splezate. Od alpske
koče pa do vrha boste potrebovali 2 uri,
vendar bodo prekrasni razgledi na koncu
poti nagradili vaše napore.

S prelaza Korensko sedlo (1073 m) se
spustite v Kranjsko Goro, znano po
svetovnem pokalu v alpskem smučanju. V bližini se nahaja Planica, zibelka
smučarskih skokov. Pot nadaljujte v
Triglavskem narodnem parku z vzponom
na najvišji gorski prelaz v Sloveniji, tj.
Vršič (1611 m), ki povezuje Kranjsko Goro
z dolino Trente. Nekateri izmed 48 ostrih
ovinkov na severni strani prelaza so še

Ruta 2

Ljubelj | Tržič | Jelendol | Begunje |
Žirovnica | Lesce | Bled | Bohinjska
Bela | Bohinjska Bistrica |
Bohinjsko jezero | Soriška planina |
Podbrdo | Most na Soči | Tolmin |
Kobarid | Bovec | Predel
·················································

Dolžina poti: 203 km
Čas vožnje: 5h
Motoristični užitki: Dovžanova soteska,
panoramska pot med Begunjami in
Tržičem, panorama Blejskega in
Bohinjskega jezera
S prelaza Ljubelj (1367 m), se zapeljete do Tržiča, že stoletja popotnikom
prijaznega mesta, pa po panoramski
cesti pot nadaljujete proti Begunjam

na Gorenjskem, rojstnemu kraju Slavka
Avsenika in se popeljete skozi občino
Žirovnica, zibelko slovenske kulture
in čebelarstva. Pot nadaljujete proti
Bledu. Sredi Blejskega jezera, ki leži ob
vznožju Julijskih Alp, je majhen otoček s
cerkvico Marijinega vnebovzetja in zelo
znanim zvonom želja. Od tu se vaša tura
nadaljuje do Bohinjskega jezera, kjer vam
priporočamo izlet z gondolsko žičnico na
eno najlepših razglednih točk – Vogel. Ko
se boste vrnili v Bohinjsko Bistrico, pot
nadaljujte proti Podbrdu do Tolmina, ki
ga ne morete zgrešiti, saj je cesta dobro
označena. Če ste ljubitelji rib, vam bo ta
tura še posebej všeč, saj v Kobaridu najdete veliko dobrih ribjih restavracij. Pot
nazaj vas pelje skozi Bovec ob reki Soči.
Soča je zaradi kristalno čiste smaragdno
zelene vode in belega skalovja ter globeli
znana po športnem ribolovu in športnih
aktivnostih. Od tu se lahko preko prelaza
Predel odpeljete v Italijo.

S L O V E N S K E

Ruta 3

Korensko sedlo | Kranjska Gora |
Jesenice | Gorje | Pokljuka |
Rudno Polje | Bohinjsko jezero |
Bohinjska Bistrica | Železniki |
Kropa | Naklo | Kranj | Šenčur |
Cerklje | Preddvor | Jezersko |
Jezerski vrh

·················································

Dolžina poti: 212 km
Čas vožnje: 5h
Motoristični užitki: Cesta na Pokljuko, pot ob Bohinjskem jezeru, vzpon na
prelaz Jezerski vrh

S prelaza Korensko sedlo (1073 m) se zapeljete do Kranjske Gore, nato pa se skozi
Jesenice in Gorje povzpnete na planoto
Pokljuka. Ko prispete na vrh planote, se

odpeljite do Rudnega polja, kjer je središče svetovnega pokala v biatlonu. Nato
se odpravite po cesti skozi Goreljek, Koprivnik in slikovite vasi Zgornje bohinjske
doline proti Bohinjskem jezeru. Po postanku nadaljujete vožnjo proti Bohinjski
Bistrici in naprej preko planote Jelovica
skozi Železnike, ki slovijo po bogati dediščini železarstva. V vasi Selca zavijte levo
proti Dražgošam, preko razgledne točke
na Jamniku do Krope, zibelke kovaštva.
Dalje vas bo vodila manj prometna cesta
skozi Naklo do Kranja, mesta, katerega
zgodovina sega sedem tisoč let v preteklost. Pot nadaljujte skozi vasi Šenčur,
Zgornji Brnik, Cerklje in Visoko do Preddvora, kjer lahko naredite postanek ob
jezeru Črnava, nato pa se skozi najdaljšo
slovensko vas Kokra po serpentinasti cesti
povzpnete do prelaza Jezerski vrh. Na
Jezerskem se lahko osvežite z zdravilno
mineralno vodo in pot nadaljujete skozi
Železno Kaplo v Avstriji.

Ruta 4

Jezersko | Preddvor | Kranj |
Škofja Loka | Gorenja vas | Žiri |
Idrija | Tolmin | Kobarid |
Bovec | Predel

·················································

Dolžina poti: 190 km
Čas vožnje: 4h 30 min
Motoristični užitki: vožnja čez prelaz
Jezerski vrh, vzpon na prelaz Predel

Preko prelaza Jezerski vrh (1218 m) se po
gorski vijugasti cesti spustite na Jezersko
ter nato ob reki Kokri proti Preddvoru,
kjer vas jezero Črnava in čudoviti pogled
na okoliške gore vabita h kratkemu
postanku. Nato se peljite skozi vasi s
pogledom na urejena polja, travnike in
gozdove ter verigo Kamniško-Savinjskih
Alp do Predoselj pri Kranju. Tu si lahko

A L P E

ogledate park Brdo, kjer stoji nekdanja
Titova rezidenca. Iz Kranja vas bo pot
vodila do Škofje Loke, najbolje ohranjenega srednjeveškega mesta v Sloveniji.
Pot nadaljujte po Poljanski dolini mimo
Gorenje vasi do Žirov, nekdanjega čipkarskega središča. Iz Žirov se po slikoviti
cesti spustite do Idrije, kjer si še danes
lahko ogledate nekdanji rudnik živega
srebra. Cesta vas ob reki Idrijci popelje do
Mosta na Soči in Tolmina. Ob smaragdni
reki Soči se povzpnite mimo turističnega
središča Bovec, ki je znan po adrenalinskih športih, do prelaza Predel in naprej
proti Trbižu in Beljaku.

KORISTNE INFORMACIJE

KARTA

• POMEMBNE TELEFONSKE
ŠTEVILKE
• Policija: 113
• Klici v sili: 112
·················································
• PROMETNE INFORMACIJE
PIC – PROMETNO-INFORMACIJSKI
CENTER ZA DRŽAVNE CESTE
T. 1970
E. info@promet.si
www.promet.si
·················································
• VREMENSKA NAPOVED
http://meteo.arso.gov.si
·················································
• NASTANITVE
V slovenskih Alpah imate možnost
prenočiti v hotelih, penzionih,
zasebnih sobah, kampih, turističnih
kmetijah.

MOTORISTIČNIH POTI

www.slovenian-alps.com
·················································
• SPLETNI PORTAL ZA
MOTORISTE
www.motosvet.com
·················································
• Bled

Slovenske Alpe. Gorenjska.
Razgibana pokrajina, ki z visokimi
vrhovi povezuje Slovenijo, Italijo in Avstrijo.
Reke in doline, ki povezujejo Alpe in Mediteran.
Poti, ki povezujejo ljudi!
Z vsakič drugačnimi zgodbami.

ZAJEMITE SAPO.
Na tako majhnem končku sveta, da ga
na G-earthu z enim pogledom ujamete
z višine komaj 39,4 km, boste v enem
samem dihu začutili vse.
Alpe in Mediteran hkrati!

Tako lepo, tako preprosto!

USTAVITE SE ZA HIP.
Pridite. Slovenske Alpe so Gorenjska,
ta pa je z motorjem z lahkoto dostopna.

Več na
www.slovenian-alps.com, info@slovenian-alps.com

Potujte po neverjetnih razgledih!

PREPROSTO JE!
Nikjer drugje se ne boste s tako lahkoto
z dlanjo dotaknili najvišjih alpskih sten.
Malo kje boste tako zlahka uživali v
slogu kraljev, predsednikov, umetnikov
z vsega sveta. In kje so še tako dostopni
kotički neokrnjene narave? Slovenske
Alpe so dostopno razkošje. S pastirsko
idilo v krajih z življenjem nekdanjosti,
s sladkostmi življenja v srednjeveških
mestecih, s srečo, skovano v starodavnih
fužinah, z ritmom glasbe najpogosteje

predvajane pesmi na svetu. Tako
preprosto. Tako blizu!
DOŽIVITE VSE!
Oglejte si, kar hočete. Vsak dan malo
drugače, vsak dan kje drugje.
Sezite po svoji mavrici.

