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Barangolás a Júliai-Alpokban
Délnyugati szomszédunk, a rendkívül változatos turisztikai adottságokkal rendelkezõ Szlovénia
legnépszerûbb, egyben Közép-Európa egyik legcsodálatosabb magashegységi régióját, a
Júliai-Alpokat fedezzük fel autós túránk során. A legszebb hegyvidékek közé tartozó mészkõhegység
fantasztikus, csipkés csúcsaival, lélegzetállító vízeséseivel, kristálytiszta tavaival és valószerûtlenül
zöld és türkizkék folyóival kápráztatja el az ide látogatókat. A környék rendkívül változatos
programokat kínál a turistáknak, a kemény magashegységi csúcstámadásoktól kezdve, a különbözõ
extrém sportokon át, az egyszerû, de kalandos családi kirándulásokig. A legnépszerûbb aktivitások
elsõsorban a csodálatos Soèa folyónak köszönhetõen a vízi kalandok, a raftingtól, a kenutúrákon át a
canyoning-ig. Fejlett infrastruktúra biztosítja a vízi élmények hajszolóit, elsõsorban Bovec, Kobarid
és Bohinj kínál számtalan szervezett kalandot. A túrázás szerelmesei sem unatkozhatnak itt, a
fenséges vízesések, a romantikus tavak, szurdokok, káprázatos kilátást nyújtó hegyormok hetekre
való programmal szolgálnak.A Júliai-Alpok felfedezése
Szlovénia legmagasabb pontja, az egyben jelképének is számító Triglav csúcsáról elnevezett Nemzeti Park
fedi le a hegység nagy részét. Az ország északnyugati részén elterülõ hegyvidéki régió három, jól
megkülönböztethetõ részbõl áll. A Magyarországról, ill. a fõvárosból, Ljubljanából legkönnyebben
megközelíthetõ, keleti terület idegenforgalmi központja, a fõszezonban elviselhetetlenül zsúfolt, hírének
megfelelõen méltán népszerû Bled, romantikus tavával, lenyûgözõ várkastélyával. A régió másik
turistamágnese a közelben fekvõ, magas hegyek által körül ölelt Bohinji-tó, megannyi túrázási
lehetõségeivel, a vízi kalandok hatalmas választékával.
Bledbõl tovább nyugatnak indulva, a Száva völgye tekinthetõ a második turisztikai régiónak, központja
Kranjska Gora, mely elsõsorban a téli sportok kedvelõinek ismert terep, de nyáron is elsõrangú kiránduló
célpont. A városból indul a Soèa völgyébe vezetõ, merész vonalvezetésû Vr¹iè-hágóút, melyen át érünk a
harmadik régióba, melyet a mesés színekben ragyogó, kristálytiszta vizû folyó határoz meg. A Soèa (Isonzo)
völgye a Keleti-Alpok egyik legszebb tája, az extrém vízi sportok fellegvára, a hágótól délre fekvõ,
adrenalintól tobzódó, festõi fekvésû Bovec számít a legnépszerûbb központnak, a sportos aktivitások szinte
végtelen kínálatával.
Szlovénia alpesi mesevilágát, a Júliai-Alpokat az új Volkswagen California kultikus lakóautójával
barangoltuk be, a kifejezetten a magyar piacra szánt Balaton Editionnel, egy klasszikus, elegáns Multivan
kempingautóvá átalakított verziójával. Maga a járgány egy személyautóba oltott lakóbusz, egyesítve mindkét
kategória elõnyeit. Habár mi egy hétszemélyes variációval róttuk a szlovén utakat, aludni maximum 4 ember
tud benne, ketten a felhajtható lakósátor részben, ketten pedig az ülések ledöntésével, beforgatásával
nyert fekvõfelületen. Két gyerekkel vágtunk neki a hosszú hétvégés kalandnak, kempingekben tervezve
megszállni. Természetesen léteznek kis konyhapulttal felszerelt verziók is, a Balaton Edition nem ilyen,
de õszintén, egy pár napos útnál eszünkbe sem jutott volna fõzõcskézni a kocsiban. Nekünk egyáltalán nem
hiányzott a konyharész, és a Californiát sem több hetes kempingezésekre találták ki. Óriási elõnye, hogy a
hétköznapokban klasszikus családi mikrobuszként használható, egyáltalán nem lóg ki még a budapesti
csúcsforgalomból sem. Utazáskor sem kell megalkudnunk, bárhová elvisz, hegyi utakon, szûk városi utcákon
is ideális, este pedig még aludni is lehet benne meglehetõsen kényelmesen, szóval élményautó a javából.
Bled és Bohinj fõ látnivalói
A Bledi-tó, a partján egy kiugró sziklaszirten trónoló várkastéllyal és a közepén található szigettel,
kétségkívül Szlovénia legismertebb látképe, ennek megfelelõen fõleg a nyári fõszezonban nyomasztóan
túlzsúfolt. A kristálytiszta vizû és nyáron, alpesi tóhoz képest meglepõen kellemesre felmelegedõ vize
fürdésre csábít, a keleti partján elnyúló, nagy múltra visszatekintõ, elegáns üdülõváros, Bled, jó néhány
Monarchia korabeli villájával, kellemes partmenti sétányával, számtalan éttermével, kávéházával a világ

minden tájáról vonzza a turistákat. Az utóbbiakban kapható a híres helyi édesség, a bledi krémes
(Krem¹nite), mely kísértetiesen hasonlít magyar testvérére.
A függõleges sziklaszirten trónoló várkastélyba (Blejski grad) a parti sétányról gyalog is felmászhatunk, a
kényelmesebbek a turistás lovaskocsival is felmehetnek a középkori eredetû erõdhöz. A meglehetõsen
borsos árú belépõjegy (11,00
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