Basiskamp
Julische Alpen

GEBIED
De Julische Alpen zijn compact, steil, groen en bloemrijk, en bestaan uit grillig kalksteen, met veel
karstverschijnselen, zgn. ‘potholes’ en legio (wereldberoemde) grotten. De camping ligt direct aan de
rivier de Koritnica, niet ver van de plek waar de riviertjes Soča en Koritnica samenkomen
De ruige kalktoppen rondom de camping nodigen uit tot talrijke wandelingen en beklimmingen, terwijl
het water en de lucht ook voor adrenalineliefhebbers een waar mekka zijn; raften, kanoën, kajakken
en para/hanggliden. Ook klettersteigers komen hier uitstekend aan hun trekken. Daarnaast is er een
uitstekend netwerk van berghutten die vele meerdaagse tochten mogelijk maken. Interessante toppen
zijn de Triglav (2864 m), de Mangart (2678 m) en de Prisank (2547 m).
De overweldigende natuur maakt deel uit van het Triglav Nationaal Park, een van de allermooiste en
grootste parken in Europa met een unieke flora en fauna. De Soča wordt dan ook wel eens de
allermooiste rivier van de hele Alpen genoemd.

CAMPING
Dit basiskamp wordt gehouden op:
Camp Liza Bovec
Vodenca 4
5230 Bovec
Tel. 00386 5 3896370
Email: info@camp-liza.com
De camping ligt nabij het plaatje Bovec. De schone en kindvriendelijke camping heeft een grotendeels
vlak grasland met boomgroepen. De sanitaire voorzieningen zijn recent vernieuwd en uiterst modern.
Op de camping is een bar en restaurant. Het terrein is geschikt voor caravans.
Het dichtstbijzijnde plaatsje is het nabij gelegen Bovec. Bovec beschikt over restaurantjes, terrasjes,
supermarkt ed. Via de camping is raften en wildwaterkanoën en canyning mogelijk. Er zijn (e)fietsen
en mountainbikes te huur.

REISROUTE
Auto: Via Nürnberg of Stuttgart naar München en Salzburg, de Tauernautobaan naar Villach en de
A 23/E55 richting Udine en afslag Tarvisio de E651 op. Dan of tot Kranjska Gora en de 17%
steile Vršičpas af, danwel vrijwel direct naar het zuiden de Predilpas (1156 m) over naar
Bovec.
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld:
www.anwb.nl, www.maps.google.com.

HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING
Er is een enorme keuze aan ééndaagse en meerdaagse tochten, naar hutten in de directe omgeving
of verder gelegen. De meeste hutten zijn "Bewirtschaftet", d.w.z. je kunt er niet alleen slapen, maar
ook eten. Rondom de hoogste berg, de Triglav (2864 m), zijn de meeste hutten te vinden op
gemiddeld 4 uur van elkaar verwijderd. Bijvoorbeeld:
Trzaska koča
Vodnikova koča (1805 m)
Dom Planika (2409 m)
Triglavsky Dom (2515 m)
Dom Stanica (2332 m)
De grote hutten worden ‘dom’ en de kleine ‘koča’ genoemd. De dichtstbijzijnde hut is Dom Clementa
Juga op 708 meter, einde dal van Lepena, vanwaar via de Planitski Dom Pri Krnskih Jezerih (1481 m)
en het Bogatinsko Sedlo (=zadel 1803 m) de Koča Pod Bogatinom (1513 m) wordt bereikt, die
toegang geeft tot het Dal van de 7 Meren.
Toegang tot het Triglav-gebied krijgt men vanuit Trenta (735 m), via de Koča na Doliču (2151 m) of de
Koča na Prehodavcih (2071 m).

ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN
Het Sočadal is een oase van rust vergeleken met ‘de kermis’ van Bohinje en Bled, waar in het

hoogseizoen alleen nog maar betaald parkeren mogelijk is. Eenmaal boven leent het gebied zich tot
uitgebreide huttentochten op goed onderhouden paden - deels in het oorlogsverleden met springstof
in de wand gekerfd - met hier en daar een beklimming van een top (heel veel paden met losse
stenen). Het gebied is compact en steil, geplooid uit Trias- en Jura-kalkgesteente, geologische
interessant, groen en bloemrijk, ondanks het ‘zoekgeraakte’ water.
De tochten in de Julische Alpen zijn vergeleken met die in Oostenrijk wat nonchalanter en ongerepter,
maar met een grote afwisseling. Het groen van de dalen, de meertjes en watervalletjes maken
regelmatig plaats voor grote kale karstplateaus. Water is vaak buitengewoon schaars en zelfs in de
hutten zoekt men vaak tevergeefs naar een kraan.
De meest gemaakte en de mooiste tocht loopt rondom en onder de bijna 1500 meter hoge
noordwand van de Triglav (2864 m), en duurt ca. een week. Meerdaagse tochten zijn over het
algemeen moeilijk om te plannen.
Liefhebbers voor klettersteigen kunnen er ook uitstekend terecht, al zijn de routes beslist van minder
ijzer voorzien dan in de Dolomieten en is de beschrijving ook minder goed dan in andere
Alpenlanden. Op sommige routes ontbreekt een stuk kabel waardoor er lastige stukken overwonnen
moeten worden. Laddertjes zul je er niet veel tegenkomen .Het is geen gebied voor de allerkleinste
deelnemers!
Ook rotsklimmers met de nodige ervaring (dit in verband met de vaak zeer steile routes en de
mogelijke oriëntatieproblemen) kunnen hier hun hart zonder meer ophalen. De beklimmingen kunnen
bijna altijd gecombineerd worden met een doorgaande huttentocht.
Tevens kunnen vanaf de camping enkele boeiende dagtochten worden ondernomen.
Meer informatie vind je op: www.bovec.si

KAARTEN EN GIDSEN
Δ Planinska Karta 1:25.000 Triglav
Δ Planinska Karta 1:25.000 Bohinje
Δ Planinska Karta 1:50.000 Julische Alpen
Δ Freytag und Berndt Wanderkarte 1:100.000 nr. 14
Δ Grosser Führer Julische Alpen (Rudolf Rother)

Een paar Sloveense woorden:
Goedemorgen : dobro jutro
Goede dag
: dober dan
Goede avond : dober vecar
ja
: da
nee
: ne
bedankt
: hvala
eten
: jesti
drinken
: piti
slapen
: spati
betalen
: prosim placati

