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20.9.2014 
Dan kolesarstva, pohodništva in fotografije - Vogel 2014 

V soboto 20.9.2014 se bo  na lokaciji Kolesarskega parka Vogel dogajal dan kolesarstva, planinstva in 
akcijske fotografije. Osnovni namen dogodka je privabiti najširši krog ljubiteljev preživljanja prostega 
časa v čudoviti naravi gorskega sveta. Predstavili bomo letos močno prenovljeno kolesarsko traso 
Orlove Glave in poseben čar kolesarskega spusta s pogledom na Triglav ter okoliške vršace območja 
Triglavskega narodnega parka. Tudi letos bomo vrhunske fotografije in video posnetke, ki bodo ta dan 
nastali, kasneje ponudili prek naših spletnih kanalov, v trajen spomin. 

Greste v gore najraje peš? Morda s kolesom? Celo kako drugače? 
Ta dan je torej namenjen vam. Ne manjkat! 

Program dogodka bo obsegal: 

 Predstavitev in testiranje GoPro kamer ter opreme. 

 Fotografiranje profesionalnih fotografov in video snemanje ekipe onedrone.com z letečimi 
kamerami. 

 Predstavitve in testi gorskih koles DH/Enduro/All-Mountain/Fatbike/Singlespeed kategorij ter 
različne opreme za kolesarje oz. kolesarjenje. 

 Enduro/AM/XC/Fatbike/Singlespeed kolesom prilagojena zabavna preizkušnja s petimi 
orientacijskimi točkami. Na štirih lokacijah se med preizkušnjo nahaja posebna štampiljka, s 
katero si tekmovalec potrdi obisk točke. Vsak tekmovalec, ki na peti točki izkaže potrjen obisk 
prvih štirih lokacij, prejme "zaklad". Zmagovalec preizkušnje je tisti, ki se v cilj prvi vrne z 
"zakladom". Nagradili ga bomo s posebno nagrado turistične destinacije Bohinj. Štart 
preizkušnje bo ob 12:00. Skupni čas preizkušnje bo omejen na 2 uri. 

 Dogodek bo z glasbo obarval DJ po našem izboru, ki bo poskrbel za prijetno vzdušje na 
osrednji točki dogodka preko celega dne. 

 Vsak obiskovalec ob nakupu vozovnice za kolesarski park, tradicionalno prejme brezplačni 
kupon za okusno enolončnico po izbiri, z jedilnika v našem Viharniku. 

Pripravljamo, zanimiv in prijeten dogodek, ki se bo ponovil tradicionalno, vsako leto. Na ta način bomo 
skupaj učinkovito širili zanimanje za  gorsko kolesarski šport in ostale zanimive aktivnosti, ki jih 
omogoča visokogorska destinacija Vogel, ter tudi širše, turistična destinacija Bohinj, ki je del izjemnega 
območja Triglavski narodni park. 

Se vidimo na Voglu! 
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