SKRIVNOSTI
KRASA
Odkrivanje
podzemnega
sveta

UPOŠTEVAJMO
PRAVILA OBNAŠANJA
V NARAVI.
S tem izražamo spoštovanje
do narave, hkrati pa poskrbimo
za svojo varnost. Priporočamo,
da naravo in predvsem življenjski
prostor rjavega medveda varno
odkrivate pod vodstvom
izkušenih vodnikov.
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Ljubiteljskim in profesionalnim
fotografom so namenjene posebej
prilagojene opazovalnice na skrbno
izbranih lokacijah z ustreznimi
svetlobnimi pogoji.

Loška dolina je del
klasičnega krasa. Kraški
pojavi, kot so vrtače, udornice,
požiralniki, brezna, jame ...
so nemalokrat zakriti,
zato je njihovo raziskovanje
vedno edinstveno doživetje.

Ta mali glodavec, okreten plezalec in zimski
zaspanec, je v preteklosti pomembno vplival
na življenje ljudi. Danes je polhanje del lokalne
etnološke dediščine, ki spodbuja razmislek
o spreminjajočih odnosih do narave.
Osrednje življenjsko območje populacije
rjavega medveda (Ursus arctos) se
razteza čez celotno območje občine
Loška dolina, zato je njegova prisotnost
tukaj stalna. Osuplja nas s svojo fizično
pojavo, vendar je to plaha žival, ki jo
lahko varno opazujete v spremstvu
izkušenega vodnika.

Loška dolina

DOŽIVETJA
NARAVE

Čisto na južnem
robu Slovenije obstaja svet,
ki se nas dotakne s svojo prvinskostjo.
Mogoče je to zaradi njegove kraške duše,
hribovitega notranjskega obličja, prekritega
z mogočnim gozdom, ali zgolj zaradi
odmaknjenosti od širokih cest in hrupnih
množic. To je pravi kraj za ljubitelje narave,
a predvsem idealen življenjski prostor
številnih živalskih vrst.

Vabimo vas,
da se podate na
pot raziskovanja
naravnih lepot.

Naši vodniki, ki so pridobivali znanje skozi
vsakdanje izkušnje, vas bodo popeljali do skritih
kotičkov, usmerjali vaše poglede in razkrivali
starodavna znanja.

Prepustite
se objemu čudežne
narave in jo začutite
z vsemi čuti. Za vas
smo pripravili
raznolike turistične
programe.

POLHI IN
POLHANJE
Od tradicije
k varovanju
narave

OPAZOVANJE IN
FOTOGRAFIRANJE
ŽIVALI
Iz opazovalnice
sredi gozda

VODENI
SPREHODI
Z zgodbami
naših
vodnikov

DREVESNE
OPAZOVALNICE
Kjer ste eno
z naravo

Da bi resnično začutili
naravo in sledili njenemu
spreminjanju skozi dnevne
cikle, si morate vzeti čas.
Drevesna opazovalnica ima
vso potrebno opremo, da
v njej lahko tudi prenočite.

DOSTOPNI
INTERAKTIVNI
TURIZEM
Narava za
vsakogar

Lepote narave želimo
približati vsakomur, ki jo ceni
in spoštuje. Moderne tehnologije
nam omogočajo, da sta njena
raznolikost in bogastvo dostopna za
vse, tudi za ranljive družbene skupine.

Namesti aplikacijo Snežnik Wildlife

Naravoslovna učna pot

Po sledeh živali
Graščinski kompleks Snežnik
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LEGENDA
Informacijska tabla

Hrastov drevored

Daljša pot (1400 m)

Lipov drevored

Krajša pot (700 m)

Štiriredni lipov drevored

Veliko poslušalo

Kostanjev drevored

Solnica

Javorjev drevored

Gozdno kukalo

Gabrov rondo

Paviljon živali

Snežniška vrtnica
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Grad Snežnik

2

Pristava

3

Vrtnarija
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Ledenica

Park graščinskega
kompleksa Snežnik vas sprejema
Rdečelistna bukev
z mnogo drevoredi, gaji, jasami
in vodnimi elementi, ki vas bodo
Brezov gaj
ob nekdanjih jezdnih poteh spremljali
po naravoslovni učni poti. Sprehajali
Nasad jerebik
se boste po obronkih prostranih snežniških
gozdov, ki so dom vsem trem velikim
Jelševje
zverem: medvedu, volku in risu.
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Vodni izvir
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Kip boginje Diane

Bukov gozd
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Razgledni paviljon
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Ničelni kamen

Pri lipovem drevoredu

Smreke
Polharski muzej

Sprehod ne bo naporen, bogatejši
pa boste za nova naravoslovna
spoznanja. Prepustite se mislim
o gozdu in živalskim
presenečenjem.
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