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Vandra i Slovenien 

   
Alpe-Adria Trail genom Slovenien 

Alpe-Adria Trail, 6 nätter 
Kranjska Gora – Rifugio Solarie – Kranjska Gora,  

5 vandringsdagar 

Vandringen längs Alpe-Adria Trail genom Slovenien startar i Kranjska Gora. Den lilla 
alpbyn blev för oss svenskar känd när Ingemar Stenmark på sjuttiotalet, till vårt jubel, 
tog sig ner för backarna. Första vandringsdagen kan välja mellan att vandra hela 
vägen, bli körd upp till Ruska Kapelica eller bli körd till Vršiĉ-passet. Efter Vršiĉ-
passet går leden nerför och slår följe med den välkända floden Soča. Leden följer den 
smaragdgröna floden hela vägen till Tolmin. Förutom floden Soča följer leden 
historiska vägar genom ett imponerande landskap. På vägen passeras små pittoreska 
byar med mycket atmosfär. Du stannar för boende och mat i Trenta, Bovec, Drežnica 
och Tolmin. Den slutliga höjdpunkten är vandringen upp till bergskammen Kolovrat 
där utsikten över Slovenien och Italien är fantastisk. Från Kolovrat avslutar du 
vandringen genom att ta dig nerför till Rifugio Solarie vid gränsen mellan Slovenien 
och Italien. Här njuter du av något att dricka eller kanske lunch innan det är tid för 
transfer tillbaka till Kranjska-Gora, där du bor sista natten innan hemresa. En 
vandring att minnas. 
 
Höjdpunkter 

• Utsikten från Vršiĉ-passet, Kapellet Planica och Kolovrat 
• Floden Soča, med sitt smaragdgröna vatten 
• Trolsk gran- och bokskog, gårdar med betesmarker, berg & dalar, vattenfall & sjöar  
• Nationalparken Triglav och Julian Alps med sina vassa och hårda alptoppar  
• Små pittoreska byar med en stillsam lunk som tex Kranjska Gora, Trenta och Drežnica. 
• Historiska lämningar från framförallt första världskriget 
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Dag 1 – Ankomst till Kranjska Gora 
Efter ankomst till ditt hotell i Kranjska Gora 
har du möjlighet att utforska den lilla 
underbara alpbyn. Här hålls årligen 
världscuptävlingar i backhoppning och 
första hoppet över 100 meter gjordes i 
backarna vid Dom v Planici. En annan 
världskändis är Velika Dolina, där de årliga 
världscuptävlingarna i utförsåkning 
genomförs. Framåt eftermiddag och kväll 
möter vår lokala guide dig för en genomgång 
av den kommande vandringen. Du 
bestämmer då också när och var du vill 
starta vandringen nästföljande dag.  
 

Kranjska Gora 

Dag 2 – Kranjska Gora – Ruska 
Kapelica/Vršiĉ Pass – Trenta - Bovec 

Har du valt att starta din vandring i Kranjska 
Gora lämnar du din väska i receptionen på 
ditt boende. Vi rekommenderar att du startar 
vandringen tidigt, det är en rejäl och lång 
uppförsbacke till Vršiĉ passet.  
Har du valt en lite lugnare start på din 
vandring möter den lokala guiden dig enligt 
överenskommelse och kör dig längs de 
slingrande vägarna till antingen Ruska 
Kapelica eller passet Vršiĉ. Har du valt 
transfer till Ruska Kapelica startar du 
vandringen mitt i uppförsbacken och har 
således några strävsamma höjdmeter att 
avverka innan det går nerför vid Vršiĉ. 

 
Ruska Kapelica 

 
Alternativet med start vid Vršiĉ innebär en 
längre transfer men därefter mestadels 
nerförsbacke. Bergspasset Vršiĉ ligger på en 
höjd av 1611 meter och härifrån har du en 
härlig utsikt ner i dalen Suhapiśnica och de 
höga bergen i omgivningen. Det går nerför 
och efter cirka 1 timme och 30 minuter når 
du en avtagsväg mot floden Sočas källa. Här 
kan du göra en kort avstickare till källan, väl 
värd ett besök, men kanske inte något för 
dig som inte gillar branter. Floden Soča, 
(Isonzo på italienska), är ”själen” i de 
Julianska Alperna. Vattnet är kristallklart! 
Här är floden mindre men innan du når 
Tolmin har den vuxit sig bred och fin. Längre 
fram har du möjlighet att göra nästa 
avstickare till Julian Alpine botaniska 
trädgård.  

 
Hängbro över Soča 

Längre ner i dalen lämnar du leden över en 
kort hängbro. Efter bron passerar du en 
gammal smedja och följer landsvägen fram 
till Trenta. Här kan du avsluta dagen med ett 
besök i informationscentret. Här kan du se 
en utställning av de omgivande bergen med 
djurliv, kultur och historia, medan du väntar 
på chauffören för transfer till Bovec och ditt 
boende. 

Start Kranjska Gora 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 032 m, 
sänkning: 1 221 m. 
Krävande vandring (grad 5), 19 km  

Start Ruska Kapelica  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 842 m, 
sänkning: 1 221 m. 
Krävande vandring (grad 5), 15 km  

Start Vršiĉ-passet 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 245 m, 
sänkning: 1 221 m. 
Krävande vandring (grad 5), 9 km  
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Informationscentret i Trenta 

Dag 3 – Bovec - Trenta - Bovec  
Efter frukost är det dags för transfer tillbaka 
till Trenta och fortsatt vandring längs Alpe-
Adria Trail. Du kan antingen starta 
vandringen vid smedjan (som du passerade 
igår) eller så fortsätter du en bit längs 
landsvägen till en campingplats och börjar 
vandringen där. Du följer den här dagen en 
välmarkerad och fin stig med två avbrott för 
kortare sträckor längs grus- och asfaltväg.  

 
Strax efter Trenta 

Större delen av dagen har du floden Soča vid 
din högra sida och du kommer att se flera 
fiskare som kämpar för att få den välkända 
Soča-laxöringen på kroken. Soča-laxen kan 
bli stor, mellan 50 – 70 cm lång och det 
största exemplaret var 121 cm lång och 
vägde 25 kilo. Minnen från första världskriget 
gör sig ofta påminda i Slovenien. Det finns 
många välbevarade lämningar och museum 
för den som är intresserad. Under den här 
dagens vandring kan du göra en avstickare 
till Ravelnik friluftsmuseum.   

 
Alpe-Adria Trail delar stig med leden Soška Pot 

Sträckan mellan Trenta och Bovec är en av 
Alpe-Adria Trail vackraste delar. Leden följer 
floden Soča med sitt smaragdgröna vatten. 
Du korsar den slingrande floden några 
gånger under dagen och får då fin utsikt 
över vattnet. Alpe-Adria följer samma stigar 
som leden Sošca pot och går genom 
oförglömliga Soča-ravinen. Du når samhället 
Bovec, vackert beläget i ett öppet landskap 
omgivet av de mäktiga bergen. Efter check-
in kanske du tar en tur samhället för en kall 
god slovensk öl innan det är dags för 
middag.  

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 367 m, 
sänkning: 539 m. 
Medel vandring (grad 3), 21 km 
 

 
Bovec 
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Dag 4 – Bovec - Drežnica 

Större delen av dagen följer du en bra och 
tydligt markerad stig men ett par kortare 
sträckor följer leden grus- och asfaltväg. 
Leden fortsätter sin väg längs floden Soča 
och passerar de vackra vattenfallen Virje och 
Boka. Boka-fallet är Sloveniens högsta 
vattenfall. Du ser det norr om leden, på 
berget Kanins sydsida. Boka-fallet är ett 
tvåstegsfall, 106 + 38 meter högt.  
 

 
Boka-fallet 
 
Strax efter leden upp till Boka-fallet passerar 
leden Penzion Boka, lämpligt för lunch. Du 
fortsätter sedan över Soča och genom byn 
Log Ĉezoški och längs en fin liten skogsväg. 
Om vädret är fint så har du mäktig utsikt upp 
över en bergskam till vänster innan du når 
byn Drežnica. Byn domineras av det 56 
meter höga kyrktornet. Nedanför det ser du 
ditt boende. Kanske dagen avslutas med en 
kall lokal öl med utsikt över berg och dal i 
den underbara och fridfulla byn. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 558 m, 
sänkning: 461 m. 
Medel vandring (grad 3), 23 km  
 

 
Drežnica 

Dag 5 – Drežnica – Tolmin 
I dag har du en krävande vandringsdag 
framför dig. Leden är mestadels bra 
markerad, men det finns några undantag så 
det är viktigt att du följer med i guideboken. 
Det går brant uppför och du når den här 
dagens högsta höjd vid kapellet Planica 
1 236 m.ö.h. Kapellet byggdes för italienska 
soldater under första världskriget. Härifrån 
har du en storslagen utsikt över Soča-dalen 
och, på andra sidan de grönklädda bergen, 
Kolovrat och Italien. 
 

 
Kolovrat bergen 
 
Leden passerar de höglänta betesmarkerna 
vid Kuhinja. Här finns gårdar där det bland 
annat tillverkas ost. Har du möjlighet så gör 
ett stopp i bergshyttan Koĉa na planini 
Kuhinja för ett köp av en bit lokal ost. Efter 
bergshyttan kommer du till ett parti som är 
stenigt och dåligt markerat. Du passerar 
några vattendrag och det går nerför. Leden 
följer en skogsväg för att längre fortsätta 
längs en asfaltväg in till den lilla staden 
Tolmin. I Tolmin kan du avsluta dagen med 
ett besök på stadens museum om du har ork 
kvar. De centrala delarna av staden är 
modern och tyvärr inte den mysigaste för 
den som gillar genuina byar, men 
omgivningarna är vackra. God mat finns det 
dock på boendet och efter den här dagen 
sover du gott. 
  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 991 m, 
sänkning: 1 343 m. 
Krävande vandring (grad 5), 21 km 
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Tolmin 
 

Dag 6 – Tolmin – Rifugio Solarie - 
Cividale del Friuli 
Efter en god natts sömn och en rejäl frukost 
lämnar du Tolmin längs stadsgatan nerför 
mot floden Soča. Strax innan floden lämnar 
leden landsvägen och följer en stig ner mot 
strandkanten. Här kan du kort lämna leden 
och ta dig ner till strandkanten för ett sista 
farväl till floden. Den har ju varit en trogen 
följeslagare från Julian Alps ovanför Trenta 
och vuxit i storlek från den lilla bäcken till en 
riktig flod. 
 

 
Floden Soča vid Tolmin 
 
Leden passerar genom byn Volĉe och 
fortsätter längs en mindre landsväg uppför. 
Vägen omges av skog och till vänster en 
liten bäck. Leden lämnar landsvägen och 
fortsätter uppför. Några partier är steniga 
och vid regn kan det bli halt, men då är det 
lämpligt att följa landsvägen istället. Leden 
når bergskammen Kolovrat där den passerar 
ett friluftsmuseum med lämningar från 
första världskriget. Här uppifrån har du en 
underbar utsikt mot de slovenska alperna i 
öster och i väster. Bortom bergen ser du 
slätterna vid Udine i Italien. Ta dig tid för att 
njuta av utsikten innan du vandrar nerför 
och passerar över gränsen till Italien och 
Rifugio Solarie. 
 

 
Utsikt mot Tolmin från Kolovrat 
 
Vid Rifugio Solarie kan du ta något att äta 
och dricka innan du blir hämtad enligt 
avtalad tid. Transfern tar dig tillbaka till 
Kranjska Gora. Väl tillbaka till Kranjska Gora 
får du en fin avslutning på din 
vandringsresa. Kanske en middag på någon 
av byns restauranger eller om vädret tillåter 
på någon av uteserveringarna med utsikt 
över med de majestätiska bergen i söder. En 
värdig avslutning på en oförglömlig 
vandringsresa.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 949 m, 
sänkning: 195 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 11 km 
 

 
Kranjska Gora 
 

Dag 7 – Hemresa 

Efter frukost är det dags för hemresa eller 
kanske vidare färd i Slovenien. Reser du med 
flyg från Ljubljana tar du lokalbussen från 
Kranjska Gora till busstationen i Ljubljana där 
du byter buss för att komma vidare till 
flygplatsen.   
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Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från 1 person och uppåt. Är ni 10 personer 
eller flera kontakta oss för offert. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 4 / 5 
• Vandringen är medel till krävande. 

Två vandringsdagar är medel, en är 
utmanande och två är krävande. 

• Bitvis bland bergen och i 
uppförsbackar kan det vara stenigt 
kortare sträckor. Vid regn kan delar 
av leden bli halkig.  

• Vandringsstavar rekommenderas i 
den branta terrängen. 

• Alpe-Adria Trail är till största del väl 
markerad och lätt att följa genom 
Slovenien. Undantag finns då det är 
viktigt att följa med i guideboken. 

• Total sträcka att vandra 85 - 95 km, 
fördelade på 5 vandringsdagar.  

 

Boende 
Du bor på små gästgiverier och hotell. Vart 
rum har sängkläder och i de flesta fallen 
toalett och dusch på rummet. 
 
Notera även att du får den slutliga 
hotellförteckningen cirka 5 veckor innan 
avresa. Det innebär att vår första bekräftelse 
kan komma att ändra sig, framförallt 
gällande boende i de större orterna vid 
sjöarna. 
 
Är ni ett större sällskap eller under perioder 
när det är hårt bokat kan det bli nödvändigt 
att dela upp sällskapet på två eller flera 
boenden för att lösa boendet. 
 
Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
 

Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen 
Kranjska Gora är: 

• Klagenfurt, Österrike (65 km)  
• Ljubljana (68 km) 

Lokala transporter 
Närmaste tågstation till Kranjska Gora är 
Jesenice.  Till Jesenice kan du resa med tåg 
från Klagenfurt flygplats och övriga Europa.   
 
Förutom tåg finns det möjlighet att resa med 
buss inom Slovenien. Det finns flera dagliga 
bussavgångar mellan Ljubljana/Jesenice 
och Kranjska Gora. 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från Slovenien hjälper vi på Vandra till med 
att boka flyg.  
 

Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 

Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

 

http://www.vandra.se/
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Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gälle Särskilda villkor. 
 
 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimat  
Slovenien har medelhavsklimat vid kusten, alpint klimat i bergen och kontinentalt klimat med 
milda till varma somrar och kalla vintrar i platåerna och dalarna i öst. Medeltemperaturen är -2°C i 
januari och 21°C i juli. Medelnederbörden är 1000 mm vid kusten, upp till 3500 mm i Alperna, 800 
mm i sydöst och 1400 mm i centrala delarna av landet. 
 
 

För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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Alpe-Adria Trail 
Alpe-Adria Trail är en cirka 720 km lång vandringsled som startar i österrikiska alperna vid foten 
av Grossglockner. Från Grossglockner, förövrigt Österrikes högsta berg 3 798 m.ö.h. går leden i 
sydostlig genom ett mäktigt landskap med många rejäla upp- och nerförbackar. Utsikten från 
många delar av leden är dock storslagen och väl värd mödan. När leden når Kärnten blir bergen 
lite lägre och vandringen inte lika krävande som tidigare, men nog så vacker. Här passerar leden 
flera sjöar såsom Millstätter See, Ossiacher See och Faaker See samt många byar med 
gemytlighet och atmosfär. 

Leden lämnar Österrike strax söder om Villach vid Faaker See och går över Schwarzkogel ner över 
floden Sava och in i Kranjska Gora. Från Kranjska Gora fortsätter leden genom Nationalparken 
Triglav med Julian Alps mäktiga alptoppar. Leden passerar passet Vršiĉ ansluter lite längre fram 
floden Soča, vid dess källa. Leden följer härifrån den smaragdgröna floden via den lilla byn Trenta 
och vidare via Bovec där landskapet öppnar upp sig. Efter Bovec passerar leden den vackert 
belägna byn Drežnica och fortsätter uppför till Planicakapellet till Krn. Härifrån går det nerför till 
Tolmin. Efter Tolmin passerar leden över floden Soča en sista gång och går uppför till 
bergskammen Kolovrat. Här passerar leden ett friluftsmuseum och går över gränsen mellan 
Slovenien och Italien vid Rifugio Solarie. 

Från gränsen fortsätter leden in i Italien via Tribil di Sopra till den av UNESCO utsedda 
världsarvsstaden Cividale del Friuli. Från Cividale del Friuli fortsätter leden söderut med ett par 
avstickare in i Slovenien. Den första avstickaren går in genom Sloveniens välkända vindistrikt 
Brda. Här går leden genom ett böljande landskap med vingårdar. Området påminner om Toscana 
och Langhe i Piemonte. Från Brda i Slovenien går leden vidare tillbaka in i Italien och korsar över 
ett slättlandskap. Det flacka landskapet följs av skogsvandring fram till Adriatiska havet vid Duino. 
Leden följer det Adriatiska havet en bit in i landet, på gränsen mot Slovenien. Vid Opicina bjuder 
leden på en underbar utsikt över hamnstaden Trieste. Leden avslutas i det lilla kustsamhället 
Muggia strax söder om Trieste. 
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Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/

