Dan z medvedom
Loška dolina
Le dobro uro vožnje iz Ljubljane 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. Tokrat vas vabimo, da se z našimi izkušenimi vodniki podate
po sledeh rjavega medveda (Ursus arctos), ki vas bodo pripeljale vse do opazovalnice, kjer boste to izjemo
žival lahko varno opazovali v njenem naravnem okolju.
*Voden sprehod po gozdu in opazovanje rjavega medveda iz visoke opazovalnice*

za manjše skupine

Program:
❖

❖

❖
❖
❖

V TIC Lož – Informacijskem centru za opazovanje rjavega medveda vas bomo seznanili s programom, načeli varnega gibanja
v gozdu in uspešnega opazovanja. Predstavili vam bomo bistvene značilnosti rjavega medveda in njegove prisotnosti v
Sloveniji ter v vsakdanjem življenju ljudi Loške doline.
Z vodnikom se boste nato odpeljali na Gornje Poljane, od Loža oddaljene okrog 20 min vožnje. Na potepanju po okoliškem
gozdu boste odkrivali sledi živali, spoznavali rastlinski svet in seveda prisluhnili zgodbam, ki vedno znova razkrivajo tesno
prepletenost in soodvisnost človeka in narave.
Seznanili se boste tudi s kmečkim življenje v preteklosti in si ogledali etnografsko zbirko kmečkega in gozdarskega orodja
ter gospodinjskih pripomočkov iz prve polovice 20. stoletja.
Okus naravnega, pristnega in domačega vam bo pričarala pijača dobrodošlice (domače osvežilne ali žgane pijače) in
tradicionalna domača malica.
Za mnoge bo vrhunec dneva večer, ko boste tiho sedli v opazovalnico in sredi gozdnega prostranstva, varno, nekaj metrov
nad tlemi, opazovali živali, ki zahajajo v bližino – med njimi je tudi rjavi medved.

Ura začetka je okrog 13. ure; odvisna je od dolžine dneva, zato jo vsakemu udeležencu sporočimo ob prijavi.
Celoten program traja 7 - 8 ur, od tega 3 ure na opazovalnici.
Sezona opazovanja rjavega medveda je od maja do konca oktobra. Opazovanje
poteka iz visokih opazovalnic (nekaj metrov nad tlemi), ki omogočajo varno
opazovanje in fotografiranje. Naš vodnik bo z vami ves čas programa.

Cena programa Dan z medvedom za leto 2019 (za skupino):
Št. oseb
Cena
2 odrasli osebi
190,00 €
3 odrasle osebe
230,00 €
4 odrasle osebe
280,00 €
2 odrasli osebi in 1 otrok (od 7 do 14 let)
225,00 €
2 odrasli osebi in 2 otroka (od 7 do 14 let )
260,00 €
*Cena vključuje vse v programu navedene aktivnosti in zavarovanje udeležencev. V
kolikor pri prvem opazovanju udeleženci ne vidijo medveda, denarja ne vračamo. Nudimo pa 50% popust pri
naslednjem opazovanju. Obvezne predhodne prijave.
Prijave in informacije:

TIC Lož – Informacijski center za opazovanje rjavega medveda
Lož, Cesta 19. oktobra 49
1386 Stari trg pri Ložu
T: +386 (0)81 602 853, E-pošta: tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

Vsi naši programi temeljijo na načelih sobivanja človeka z rjavim medvedom. Z vašo udeležbo prispevate k
ohranjanju rjavega medveda in njegovega okolja.

