
 

ZIPLINE 

Za vse adrenalinske navdušence smo nad Bovško kotlino med Kaninom in Rombonom 

postavili zipline park, ki vam ponuja nepopisen razgled na vrhove Julijcev, strugo reke Soče in 

Koritnice ter mesta Bovec z okolico. 

 

Zipline avantura se prične v naši pisarni Aktivni planet v centru mesta Bovec, kjer dobite vso 

potrebno opremo za spust. Nato vaš čaka 20 minutna razburljiva vožnja do planine Krnica. Ko 

boste prispeli na štartno mesto, vam bodo vodniki razložili osnove, preizkusili pa se boste tudi 

na poskusni jeklenici. Sledi 3,2 km dolg spust po petih jeklenicah (med 550 in 700 m), v 

višini 200 m nad tlemi. Med letenjem lahko dosežete hitrost tudi do 64 km/h. Polet se zaključi 

300m nižje, nekoliko nad B postajo Kaninske žičnice. 



V ceno je vključeno: 

- strokovno vodenje naših izkušenih vodnikov; 

- varovalni pas, čelada in zaščitne rokavice; 

- prevoz do začetne točke in nazaj. 

 

Informacije: 

- priporočamo primerno športno obutev in oblačila, natikači niso dovoljeni; 

- nosečnice in osebe pod vplivom nedovoljenih substanc se aktivnosti ne morajo udeležiti; 

- otroci do cca 30 kg se bodo po jeklenici spustili v tandemu z našim vodnikom; 

- dovoljena telesna masa je do 120 kg. 

 

Ure odhodov: 

9.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.30, 17.00 

 

Cena: 

55€ 

    

 

 



RAFTING 

Rafting se prične v vasi Srpenica, kjer je miren vstop v reko Sočo. Na začetku naši vodiči 

razložijo vse potrebne informacije, nato pa se odpravite na dogodivščino po reki Soči. Naši rafti 

potujejo s tokovi naprej, hitrost Soče se počasi stopnjuje. Na poti se ustavimo za osvežitev v 

reki Soči, tisti željni dodatnega adrenalina, lahko preizkusijo svoje veščine v skakanju v vodo. 

Nato se spopadete še z zadnjimi brzicami. Zadihani, premočeni, osvežujoče zadovoljni. 

Izkrcamo se v vasici Trnovo ob Soči.  Aktivnost traja okvirno 2,5 uri. 

 

V ceno je vključeno: 

- strokovno vodenje naših izkušenih vodnikov; 

- neopren, neoprenski čevlji, rešilni jopič, čelada; 

- prevoz do začetne točke in nazaj. 

 

Informacije: 

- potrebno je znanje plavanja; 

- nosečnice in osebe pod vplivom nedovoljenih substanc se aktivnosti ne morajo udeležiti; 

- potrebujete kopalke in  brisačo. 

 

 



Ure odhodov: 

9.30, 13.00 in 16.30 

 

Cena: 

44€ (nizka sezona); 

48€ (julij, avgust). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUŠEC 

 

Kanjon Sušec je igriv hudourniški potoček pod Stolom. Čakajo vas skoki v bazene in spusti 

po toboganih. Sušec ponuja najbolj toplo čofotanje in obilo mokre zabave tako za posameznike, 

kot za številčnejše družbe. Hoja do vstopne točke vzame 20 do 30 minut. Spust po kanjonu traja 

od ure in pol do dve uri in pol.  

 

V ceno je vključeno: 

- strokovno vodenje naših izkušenih vodnikov; 

- neopren, neoprenski čevlji, varovalni pas, čelada; 

- prevoz do začetne točke in nazaj. 

 

Informacije: 

- potrebno je znanje plavanja; 

- nosečnice in osebe pod vplivom nedovoljenih substanc se aktivnosti ne morajo udeležiti; 

- potrebujete kopalke in  brisačo. 

 



Ure odhodov: 

8.30, 14.00  

 

Cena: 

48€ (nizka sezona); 

50€ (julij, avgust). 

 

FRATARICA 

 

Kanjon Fratarica  je soteska nad vasico Log pod Mangartom, kjer se razprostirajo mogočne 

loške stene. Tu si je ljubka Fratarica utrla skoraj navpično pot v dolino. Skoki, tobogani, krajši 

in daljši  spusti z vrvjo (med enim in petimi metri) v objemu nedotaknjene narave. Zadnji večji 

izziv je najvišji slap Parabola, ki meri kar 50 m. Naši izkušeni vodiči bodo poskrbeli, da bo 

pravljična izkušnja polna adrenalina tudi popolnoma varna. Hoja do vstopne točke vzame od 

25 do 40 minut. Spust po kanjonu traja od dve do štiri ure.  

 

 

V ceno je vključeno: 

- strokovno vodenje naših izkušenih vodnikov; 



- neopren, čevlji, čelada, varovalni pas; 

- prevoz do začetne točke in nazaj. 

Informacije: 

- potrebno je znanje plavanja; 

- nosečnice in osebe pod vplivom nedovoljenih substanc se aktivnosti ne morajo udeležiti; 

- potrebujete kopalke in  brisačo. 

 

Ure odhodov: 

8.30, 14.00  

 

Cena: 

90€. 

 

 

 

 


