FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Triglav National Park
Land: Slovenië
Route: zelf uitgestippeld met start een aankomst te Kransjka Gora
Aantal wandeldagen: 5
Reisperiode en condities: Herfst – 1-5 nov 2015 (uitzonderlijk goed weer, ganse week zonnig)
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
zondag 1-11
maandag 2-11
dinsdag 3-11
woensdag 4-11
donderdag 5-11

duurtijd
5u40m
9u10m
6u
? Trein - wandelen - bus - wandelen
8u

gestegen gedaald
1031
221
1337
1145
410
1500
?
?
1160
540

Opmerkingen:
(zie ook kaartje en overzicht slaapplaatsen)
Dag 1: Het is zeker aan te raden om de bus te nemen van Kransjka Gora naar Mojstrana (wij
namen die van 10:20u). Men is anders verplicht om naast de drukke verbindingsweg te
stappen, dus hier is een bus een beter alternatief. Eenmaal op stap richting bivak komt men
voorbij waterval Pericnik: het is de moeite waard om even van het pad af te wijken en van
dichtbij een kijkje te gaan nemen! Super.
Dag 2: Lange wandeldag, waarbij we even verkeerd afgebogen zijn naar een verkeerde hut.
Hier was geen water te vinden, en dus gaan we verder naar onze geplande hut aan het meer.
Dag 3: Vooral dalen deze dag. Wel opletten qua oriëntatie.
Dag 4: Vanaf hier valt ons plan in duigen. De fysieke toestand van sommigen van ons
gezelschap laat niet toe om de zware klim (en lange afstand) naar de volgende
overnachtingsplaats te stappen. Een erg behulpvaardige hosteluitbater helpt ons om het
alternatief uit te werken:
•
•
•
•

Hij voert ons van meer Bohinj naar treinstation Bohinjska Bistrica
Trein Bohinjska Bistrica Most na Soci (8:58 met aankomst 9:33)
Wandeling Most na Soci Tolmin
Bus Tolmin Bovec (13:30 met aankomst 14:37 (€ 4.70 /man))
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• Wandeling Bovec Soča (gewandeld tot bijna donker 17:10u)
Voordeel is dat onze dag toch wel goed gevuld is, ’s middags bij de apotheek van Tolmin het
nodige kunnen kopen, en dat we de laatste kilometers langs de prachtige rivier Soča kunnen
stappen.
Dag 5: Wederom een (te) lange stapdag: aangezien we iets te laat vertrokken zijn, vele foto’s
nemen van de omgeving, en als hoogtepunt een extra uitstapje doen (afwijken van kortste
route) om naar de bron van de Soča te gaan kijken, besluiten we om het laatste stuk met
autostop te doen.
Kaartje:
(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z6QKwdvlGuVY.kuKxTRedU798&usp=sharing)
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Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Vanuit de Kempen tot Kransjka Gora is een dag rijden (± 1.100 km). In Oostenrijk hebben we
ter hoogte van Villach richting Italië gereden om de Wurzenpass te nemen (zo spaar je de tol
uit van de Karawankentunnel).
Gebruikte bustabel op dag 1 om onze tocht mee te starten:

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Wandelkaart WK 5141 Nationaal Park Triglav - Kranjska Gora - Planica - Bled | Freytag &
Berndt (9783707904949) (1:35.000) + Wandelkaart Julische Alpen - Triglav - Kranjska Gora Bohinj | Sidarta (3830008646330) (1:25.000)
De Sidarta was duidelijk een betere kaart dan de Freytag & Berndt (recenter, meer detail en
accurater).
Cicerone The Julian Alps of Slovenia in heel beperkte mate gebruikt, maar meer info gehaald
uit websites, o.a. http://www.hiking-trail.net/mountain/triglav/1/1.
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Ervaren terrein- en weerscondities
Het terrein is vrij ruig, veel rotspassages.
Op de kaarten zijn vele stukken van wandelwegen in stippelijn aangeduid, was wijst op een
technische passage. Wij hebben onze tocht uitgestippeld om deze (mogelijk) moeilijkere
passages te vermijden omdat we geen klettersteig uitrusting bij hadden.
Het weer was schitterend gedurende ons verblijf: koude nachten (onder 0°), overdag rond
de 17° (elke dag blauwe hemel) en geen drupje regen gehad. Deze condities zijn heel
uitzonderlijk voor deze periode, en voor ons ideaal natuurlijk ☺

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Er zijn vele markeringen aanwezig (rood met witte bol), die van goede kwaliteit zijn. Ondanks
dat hebben we 1 keer een splitsing gemist (die niet goed aangeduid was). Grotendeels
hebben we de Via Alpina 1 gevolgd en ook de ‘Geologischer Wanderweg’, dus voor die
gedeeltes zijn de markeringen zeer goed.

Bevoorrading (voeding en water)
Voor ons waren de eerste 2-3 dagen de belangrijkste qua bevoorrading. Voor de eerste 2
avonden hadden we zelf eten voorzien vanuit België. De volgende 2 avonden hadden we
gegeten op onze overnachtingsplaats (op voorhand geregeld). Hierdoor waren we zeker dat
we ter plaatse niet op zoek moesten naar voeding en konden we het aantal kg’s eten
beperken.
Aandachtspunt is water: op de eerste bivakplaats was een kraantje (gelukkig maar, want na
zo’n klim is alle water op). Aan de hut van onze tweede overnachting was geen kraantje,
maar was er wel een bronnetje achter de hut waar het wel betrouwbaar is om water te
nemen. De rest van de tocht konden we op onze overnachtingsplaatsen water nemen.
Wat opviel was dat er onderweg toch vrij weinig bronnetjes zijn, dus bijvullen waar kan.

Overnachting + nuttige links
Vermelde prijzen zijn de kost per overnachting + ontbijt voor 5 personen
Vertek en aankomst te Kransjka Gora: Youth Hostel Barovc (€ 100)
1) Bivak pod Luknjo (€ 0)
2) Winterruimte hut Koca pri Triglavskih jezerih (€ 0)
3) Hostel pod Voglom Bohinj (€ 95)
4) Pension Kamp Klin (€ 163)
5) Youth Hostel Barovc Kransjka Gora (€ 85)
Link hutten: http://en.pzs.si/koce.php
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Optioneel: Tips rond materiaal
Gezien het goede weer, hadden we geen gps meegenomen, en hadden we voldoende aan
enkel kaart en kompas.
Wij hebben onze tocht zo uitgestippeld zodat de moeilijkste (klettersteig) passages konden
vermeden worden omdat we de benodigde uitrusting niet bij hadden.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Een zeer mooie tocht, maar de laatste 2 dagen waren iets te ambitieus ingeschat. De
omgeving kennende moet het mogelijk zijn mits een goede conditie. Ideaal zou zijn om onze
2 laatst geplande dagen te spreiden over 3 dagen, zodat de af te leggen afstand minder is
voor deze dagen. Maar dan dient men uiteraard geschikte overnachtingsplaatsen tussenin
vinden.
Door onze plannen te wijzigen voor dag 4 (ander traject via trein + bus) was het positieve
gevolg dat we langer langs de Soča konden wandelen, wat toch wel een schitterende rivier
is.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/Fy7hcSpgGPf32QHF8
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver

Fiche trekking

5

