
Passeig pels Alps Julians  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
Quatre nits en HOTELS 3 o 4* en 
habitacions dobles.  
Tres nits en habitacions dintre de cabanes 
de muntanya.  
Esmorzar diari inclòs.  
Trasllat en cotxe el segon i el setè dia.  
Trasllat d’equipatge entre hotels (una 
peça per persona, màxim 20 quilos). 
Durant la caminada a gran altitud, del 
tercer al sisè dia, els clients hauran de 
portar el seu propi equipatge i el principal 
s’emmagatzemarà a les oficines.  
Paquet d’informació que inclou descripció 
detallada de la ruta (en forma de llibre 
il·lustrat) amb mapes corresponents (un 
per reserva).  
Dades de GPS. 
Impostos turístics locals i altres impostos. 
Reunió de benvinguda a l’arribada. 
Servei d’atenció (línea directa) durant 
tota la caminada. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
Vols internacionals. 
Assegurança assistència i cancel·lació de 
viatge. 
Entrades. 
Propines. 
Serveis no esmentats amb anterioritat.  

 
 

Sortides Diaries 

Dia 1. BLED (501 m)  
Bled és una ciutat popular a ribes d’un 
formós llac glacial amb una combinació de 
meravelles naturals i cultura i historia 
úniques. Allotjament en un HOTEL 4*. 
 

Dia 2. BLED - PLACA ALTA POKLJUKA 
(14 km, 710 m d’ascens, 620 m de descens, 
6 hores de caminada)  
Esmorzar. Començaran als boscos verds de 
l’altiplà alt de Pokljuka (1280 metres), la 
caminada d’avui els portarà a través de 
fèrtils pastures de muntanya, densos boscos 
d’avets fins a la cabana de Liapnska per un 
dinar típic d’excursionistes (no inclòs). A 
continuació, a través de les vistes 
panoràmiques de la serralada Karavanke, 
l’altiplà Pokljuka, la vall Krma i les 
muntanyes Bohinj, arribaran al Centre de 
Biatló Pokljuka. Allotjament en un HOTEL 
3*. 
 

Dia 3. POKLJUKA - PLANIKA HUT 
(12 km, 1170 m d’ascens, 160 m de 
descens, 7 hores de caminada) 
Esmorzar. Avui es troba al cor del Parc 
Nacional de Triglav i els Julians. El camí puja 
lentament fins a la cabana Vodnikov Dom, al 
mig de les glorioses vistes de la muntanya, 
Triglav i els seus cims veïns. Passarà la nit 
en una habitació d’una cabana de 
muntanya. 
(Avui el seu equipatge es recollirà a l’hotel 
de Pokljuka i s’entregarà al seu hotel de 
Bohinj, que hi arriba el dia sis).  
 

Dia 4. PLANIKA HUT - KOČA PRI 
TRIGLAVSKIH JEZERIH 
(11 km, 300 m d’ascens, 1000 m de 
descens, 6 hores de caminada) 
Esmorzar. Començarà amb un passeig pel 
pas de Hribarice (2358 m). Pari i contempli 
la bellesa d’un dels set llacs del parc, Zeleno 
Jezero (Llac Verd), abans de continuar per 
gaudir d’una formosa vista de la resta de la 
Vall dels Llacs Triglav. Una caminada 
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posterior de tres hores el portarà a la 
cabana de muntanya Koča pri Triglavskih 
Jezerih a les ribes del Llac Doble. 
Allotjament en una habitació d’una cabana 
de muntanya. 
 

Dia 5. KOČA PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH 
- KOMNA HUT 
(8 km, 230 m d’ascens, 410 m de descens, 
de 4 a 5 hores de caminada) 
Esmorzar. Caminant direcció oest arribarà 
al Llac Negre, el més baix i més càlid dels 
set llacs de Triglav. Porta el nom de la seva 
ubicació en una conca al mig del bosc, que 
s’estén fins a la riba de la roca de 
Komarča. Acabarà el dia gaudint d’una 
excel·lent vista del llac Bohinj al capvespre. 
Allotjament en una habitació d’una cabana 
de muntanya. 
 

Dia 6. KOMNA HUT - RIBČEV LAZ / VALL 
DE BOHINJ 
(15 km, 60 m d’ascens, 1050 m de descens, 
de 5 a 6 hores de caminada)  
Esmorzar. Avui visitarà la cascada Savica, 
una de les més famoses i populars 
d’Eslovènia. Un deu de karst alpí flueix al 
cim de la cascada per caure en un salt de 78 
metres i continuar alimentant el poderós llac 
Bohinj. Continuació, amb la pujada a la 
muntanya Vogel (1532 m) amb telefèric per 
a gaudir d’una panoràmica perfecte dels 
Alps Julians. A continuació, passeig per la 
costa nord del llac Bohinj que els portarà 
fins al poble de Ribčev Laz. Allotjament en 
un HOTEL 3*. 
 

Dia 7. RIBČEV LAZ / VALL DE BOHINJ - 
LLAC BLED 
Esmorzar. Trasllat de tornada al llac Bled, 
on disposarà de temps per explorar aquesta 
màgica regió. L’àrea dels voltants ofereix 
moltes oportunitats excel·lents per a 
caminar. Allotjament en un HOTEL 4*. 
 

Dia 8. BLED 
Esmorzar.   

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble  690 € 
Supl. Individual       90 €* 

*Sols hotels. 
 

Supl. 7 sopars    125 € 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZTACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

SERVEIS OPCIONALS (mínim dues 
persones) 
 
Trasllat aeroport Ljubljana – Bled  

 30 € per persona. 
Trasllat ciutat Ljubljana – Bled  

 35 € per persona. 


