
ŽIČNICE VOGEL BOHINJ vabijo na

Letošnje poletje je na Voglu namenjeno družinam. Na Voglu pripravljamo
popolni družinski dan v čistem, svežem gorskem okolju na 1535 m.n.v.
Pridružite se nam!

Otroci in starši, VABIMO VAS NA:
9:00 - 9:30 ogled in predstavitev živali na mini gorskem ranču, 
9:00 - 17:00 napihljiv grad pri restavraciji Viharnik,
9:30 - 10:00 ogled strojnice na zgornji postaji nihalke, 
10:00 - 11:00 otroške ustvarjalne delavnice, 
10:00 - 16:00 iskanje skritega zaklada po učnih poteh,
12:00 - 12:30 ogled sob v Alpski vasi Vogel ( koča Burja),
15:00 - 16.00 otroške ustvarjalne delavnice.

Medtem, ko boste starši uživali na naših sončnih terasah ob razgledih
na Triglavsko pogorje, se bodo otroci ob animaciji lahko zabavali tudi
na igralih v otroškem parku in uživali v BREZPLAČNI pogostitvi!

POSEBNI POPUSTI ZA OTROKE:
Otroci* do 14.99 leta imajo v spremstvu dveh odraslih oseb, 
brezplačno NIHALKO!
ZIP LINE: BREZPLAČNO za otroke do 14.99 let.

*Največ 3 otroci na dve odrasli osebi, oziroma po dogovoru.
Popusti se med seboj ne seštevajo. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

DRUŽINSKI DAN NA VOGLU
Vogel, sobota, 22.7.2017 od 9:00 – 16:00

ZLATOROGOVA 
PRAVLJIČNA DEŽELA 

TUDI NA VOGLU

Otroci, ki zbirate 
štampiljke pravljičnih 

bitij;
ŠTAMPILJKA pravljičnega 

junaka TELEBANA  se 
nahaja  nekje na Voglu!*

*Za štampiljko povprašajte 
na blagajni Žičnic Vogel 
Bohinj, d.d.

Žičnice Vogel Bohinj, d.d. Ukanc 6, 4265 Boh. jezero t: 045 729 712  e: info@vogel.si,  w:www.vogel.si

Naslednji družinski dan::

5.8.2017! 

mailto:info@vogel.si


Vogel. Kot v pravljici. 

MINI GORSKI RANČ

Vroči poletni dnevi so kot nalašč za pobeg v na
svež in hladen zrak v planine in obisk gorskega
mini ranča. Na ranču, ki je situiran v bližini
zgornje postaje nihalke, vas bodo pričakale
udomačene koze, ki vas bodo zabavale ob
svojih atrakcijah.

BIKE PARK

Pričakuje vas 1400 dolžinskih in 200 višinskih 
metrov zabavne proge. Po celotni dolžini je 
zgrajena in pripravljena tako, da je primerna 
tako za popolne začetnike kot tudi najbolj 
izkušene kolesarje. Proga ponuja precej 
objektov različnih težavnosti in okusov.  Del 
proge primeren tudi za otroke od 6. leta dalje.

OTROŠKO IGRIŠČE

Potepanje po otroškem igrišču spodbuja
različne oblike gibanja. Poudarja predvsem
naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek,
skakanje, plezanje, vrtenje, guganje in
plazenje. Otroško igrišče je situirano v bližini
zgornje postaje nihalke in je dostopno tudi za
invalide.

ZIP LINE

Za adrenalinski užitek smo na Voglu postavili
ZIP line, dolžine 300m. ZIP line poteka v dveh
delih. Štart je na zgornji postaji gondole na
terasi restavracije Viharnik, nato prvi del
prečka otroški park in potem še drugi del
preko vlečnice Storeč in sedežnice
Brunarica. Primerno za skupine, posameznike
in družine.

INFORMACIJSKA POT

Krajša sprehajalna informacijska krožna pot v
dolžini 1,4 km vam omogoča ogled Vogla z
veliko koristnih in zanimivih informacij na
poti. Na šestih tablah boste izvedeli splošne
informacije o Voglu, zgodovino Vogla,
koristne informacije o rastlinstvu in živalstvu
Vogla ter planini zadnji Vogel.

PREKRASNA RAZGLEDNA TOČKA

Vogel vam navdušujoče razglede omogoča že
z vožnjo z nihalko. Z vaškim metrom višine se
van v vsakim letnem času odpirajo nove
dimenzije Julijskih Alp in Bohinja. Na zgornji
postaji nihalne se vam ob lepem vremenu
odpre spektakularen panoramski razgled od
Komne, Triglavskega pogorja, vse tja do
Kaniško- Savinjskih Alp. Razglede lahko
občudujete tudi s pomočjo turističnega
vodnika.

IZHODIŠČE ZA POHODNIŠKE POTI

Vožnja z nihalko vam prihrani kar nekaj poti, ob
izstopu pa ste na odlični izhodiščni točki za
zanimive krajše ali daljše pohodniške ture. Za
vsako turo vam priporočamo najem gorskega
vodnika, ker boste od svojih pohodov z
njegovo pomočjo odnesli največ. V kolikor se
na pot odpravljate sami, pa vam svetujemo, da
se držite osnovnih varne hoje po hribih.

VOŽNJA S ŠTIRISEDEŽNICO

Svoje doživetje lahko nadgradite z vožnjo s
štirisedežnico na biser razgledov na Voglu –
na Orlove glave. V kolikor ste na Voglu na
krajšem obisku ali pa imate pred seboj daljšo
pohodniško turo, vam del poti prihrani vožnja
s štirisedežnico. Tudi za pot nazaj proti nihalki
lahko ponovno izberemo sedežnico ali pa se
po precej položnem klancu odpravimo kar na
krajši in ne preveč zahteven sprehod.

KRIŽ IN ZVONČEK ŽELJA

Pisatelj in duhovnik Franc Sodja, Skalovčov iz
Boh. Bistrice je ob evharističnem kongresu
( l.1935) s prijatelji postavil križ, ki so ga med
vojno odstranili. Žičnice Vogel Bohinj, d.d. so
pisatelju ob njegovi 90. letnici postavile križ z
zvončkom želja.


