
GREMO NA JUG! 

Z lokalnimi turističnimi vodniki po Loški dolini in naprej 

 

- SPREHODI V HLADU GRAJSKEGA PARKA 

- ODKRIVANJE SKRITIH KOTIČKOV NARAVE 

       - S KOLESI DO SLOVENSKE SIBIRIJE (IN NAPREJ ČEZ MEJO) 

   - POPOLNI ODKLOPI V NEOKRNJENI NARAVI 

        - DRUŽENJE Z DOMAČINI 

- LOKALNE ZGODBE IN ZANIMIVOSTI 

- PRISTNA DOMAČA HRANA 

 

 

 
 

 

SPREHOD Z GROFICO GRETO – 1,5 ure                                                                        27. april 
Izkoristite ekskluzivno priložnost in se po parku gradu Snežnik sprehodite v eminentni družbi  Grofice Grete, 
ki vas bo popeljala v njen čas, čas ko je bil snežniški lovski dvorec v največjem razcvetu.  
➢ ob 10. in 12. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                                              13 EUR/osebo 
 

PO PARKU GRADU SNEŽNIK – 1 ura                                                                                 1. maj  
Na prijetnem sprehodu pod mogočnimi krošnjami lip, kostanjev in hrastov boste začutil pridih zadnje knežje 
družine, ki je živela na gradu Snežnik. Grajskim prigodam boste prisluhnil v pristnem domačem narečju. 
➢ ob 10. in 12. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                                                             8 EUR/osebo 
 

GRAJSKE VODE S KOZARKO – 4 ure                                                                                 1. maj, 16. julij 
Na daljšem sprehodu po širši okolici gradu Snežnik boste spoznali skrivnostne kraške vode in njihovo 
raznoliko uporabo skozi čas. Tudi okusne domače malice, ki nam jo bodo postregli v kampu Beli gaber, ni 
moč pripraviti brez nje.  
➢ ob 15. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                             15 EUR/osebo (vključena malica) 
 

KO LIPE SPREGOVORIJO – 4 ure                                                                18. junij, 20. avgust 
Spoznajte Loško dolino skozi pripovedi, ki jih v svojih krošnjah že stoletja čuvajo lipe, ta vsestransko 
uporabna drevesa. Tudi divja hrana, postrežena za malico, nam bo teknila v senci mogočne lipe.   
➢ ob 10. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                             15 EUR/osebo (vključena malica) 

Prijave in informacije: 
JANJA URBIHA 

janja.urbiha@gmail.com, +386 (0)31 788 282, FB: Kozarka, www.kozarka.com 

     

 

 
 

 

PO SKRIVNOSTNIH STEZAH KONTRABANTARJEV DO LUIZINEGA KAMNA – 2 uri 
                                                                                                                        30. april, 20. avgust 
Kakšen tihotapec – kontrabantar se še danes pripodi skozi Snežniške gozdove. In mogoče vam pove kašno 
prav zanimivo zgodbo. Vi pa boste na razgledni točki princese Luize deležni domače malice in čudovitega 
razgleda na Loško dolino. 
➢ ob 16. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                             15 EUR/osebo (vključena malica) 
    

ČEZ VASICE DO OSTRNICE – 2 uri                                                                   11. junij, 16. julij 
Doživite sprehod skozi notranjski vasici v neposredni bližini gradu Snežnik. Na koncu se bomo posedli v senci 
dreves na Zagradnih njivah, kjer nas bosta čakala domača malica in kmet Janez, ki nam bo pokazal star 
običaj sušenja sena na smrekovi sušici – ostrnici. 
➢ ob 10. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                            15 EUR/osebo (vključena malica)            
 

Prijave in informacije: 
NATAŠA MELE 

natasa.mele@gmail.com, +386 (0)51 381 830, www.notranjskahisa.si 
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NAZAJ K NARAVI V BELI GABER – 5 ur                                                                          28. maj 
Za vas smo pripravili popoln odklop – v  neokrnjeni naravi, ki nas v okolici Belega gabra kar posrka vase, 
bomo iskali užitne rastline in se učili 'preživetja v naravi'.  Za zaključek bomo posedeli ob najlepšem ekranu, 
ki kljub starosti ne izgublja na privlačnosti – ognju. 
➢ ob 16. uri v kampu Beli gaber, koordinate 45°40'31.8"N 14°29'25.9"E           
         Vrh, 1386 Stari trg pri Ložu                                                             25 EUR/osebo (vključena malica)                   
 

Prijave in informacije: 
MATEJA PEČEK 

 info@kampbeligaber.com, +386 (0)68 168 286 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

KOLESARSKI IZLET IZ STAREGA TRGA, MIMO GRADU SNEŽNIK DO BABNEGA POLJA – 
4 ure                                                                                                                                         7. maj  
Pridružite se nam na vodenih kolesarskih izletih po stari tovorniški poti od Starega trga pri Ložu do Babnega 
Polja in spoznajte njene posebnosti in ljudi. Pot je delno makadamska, navkreber, a ne preveč zahtevna. 
16 km, 190 m višinske razlike v eno smer. 
➢ ob 9. uri iz Starega trga pri Ložu (prireditveni prostor pri OŠ)                                       brezplačno 

 

KOLESARSKI IZLET NA GORNJE IN SPODNJE POLJANE – 6 ur                              21. avgust 
Preko Vrha in Babne Police na Gornje Poljane - najvišjo notranjsko vas s Hostovo domačijo, kuharjem 
Juretom in etnografsko zbirko. Vračamo se preko Spodnjih Poljan. Pot je delno makadamska, navkreber, z 
nekaj več vzpona. 10 km, 480 m  višinske razlike v eno smer. 
➢ ob 9. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                             18 EUR/osebo (vključena malica) 
 

KOLESARSKA TURA PREKO BABNEGA POLJA V DOLINO KOLPE –  6 ur        Po dogovoru 
Po stari poštni poti iz Loške doline preko Babnega Polja, Prezida, Binkla, v dolino Čabranke do Osilnice in 
Plešc s Palčavo šišo. S postanki in obiski domačinov. Pot je delno makadamska, delno po gozdnih cestah in 
vlakah, 34 km. Prečkamo državno mejo! 
➢ ob 9. uri izpred gradu Snežnik 
         Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu                        25 EUR/osebo (vključena malica) 
 

KOLESARSKI  in  POHODNIŠKI IZLET PREKO BABNEGA POLJA V DOLINO ČABRANKE – 
8 ur, pohodniki dve uri manj                                                                                             1. maj 
S kolesom po stari tovorniški poti od Babnega Polja preko Binkla do Trave. Od tam peš po nekdanji mlinski 
poti v dolino Čabranke, preko najstarejšega naselja in vasi novih štiftarjev do Osilnice. S postanki in obiski 
domačinov. 14 km kolesarjenja, 16 km pohoda. Prečkamo državno mejo! 
➢ ob 8. uri s kolesi izpred Rihtarjeve domačije, Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu  
➢ ob 10.30 uri zbor s  pohodniki na Travi pred gasilskim domom, 1319 Draga  
                                                                     25 EUR/osebo kolesarji, 15 EUR/osebo pohodniki (vključena malica) 
 

Prijave in informacije: 
MARKO SMOLE 

smole.marko@gmail.com, +386 (0)41 744 828, www.rihtarjeva-domacija.si  

  

 

BABNO POLJE – SLOVENSKA SIBIRIJA 
Babno Polje je idilična vasica ob meji z Republiko Hrvaško, poznana predvsem po nizkih temperaturah, ki so 
ji nadele sloves slovenske Sibirije. Navkljub neizprosnim naravnim pogojem in pretresljivi zgodovini, vas bo 
očarala toplina in dobrodušnost njenih prebivalcev. Lokalna turistična vodnica Alenka Veber z Rihtarjeve 
domačije vam bo prijazno odprla vrata in vas popeljala okrog Babnega Polja in naprej. 
➢ Rihtarjeva domačija 
         Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu                                                                           

Informacije: 
ALENKA VEBER 

info@rihtarjeva-domacija.si, +386 (0)41 260 985 
FB: Alenka Veber Rihtarjeva, www.rihtarjeva-domacija.si  

  
 

POPUSTI ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

OBVEZNE PRIJAVE!                    

 VODENJA SO MOŽNA TUDI DRUGE DNI PO PREDHODNEM DOGOVORU. 

 

INFORMACIJE: TIC Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu 

+386 (0)81 602 853, tic.loz@zavod-sneznik.si, www.loskadolina.info 
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