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TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
v sodelovanju s Termami Snovik, Zavodom za gozdove Slovenije in
GIZ pohodništvo, kolesarjenje
VABI na

klepet na Naj poti 2018 – BOSONOGA POT, ki bo
v soboto, 11. maja 2019, s pričetkom ob 10.0 uri, v
prireditvenem šotoru pri Termah Snovik,
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju.
Terme Snovik so prijazne in gostoljubne najvišje ležeče terme v Sloveniji, obkrožene na eni
strani s Kamniško Savinjskimi Alpami, na drugi strani pa s čudovitimi gozdovi in neokrnjeno
naravo Tuhinjske doline. Kneippova načela so vpletli v obstoječo ponudbo, ki je že od vsega začetka
prijazna ljudem in okolju. Hoja z bosimi nogami se razlikuje od hoje s čevlji. Najprej stopamo na prste,
potem počasi na preostalo stopalo. Hoja z bosimi nogami je ena najbolj učinkovitih naravnih telesnih
terapij. Vse to združuje Bosonoga pot, ki je bila na Dnevih slovenskega turizma 2018, razglašena za
najboljšo tematsko pot 2018. V okviru vseslovenske akcije »Moja dežela, lepa in gostoljubna« je
strokovna komisija izbirala med 21. slovenskimi tematskimi potmi.
Organizatorji akcije: Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Združenje za
Pohodništvo in kolesarjenje GIZ ter Terme Snovik, ( ki je pot vzpostavila), vas vabijo v soboto,
11. maja 2019 na voden ogled po Bosonogi poti.
Sobotni dogodek je namenjen skrbnikom in načrtovalcem tematskih poti, predstavnikom inštitucij, ki
se ukvarjajo z razvojem na področju tematskih poti, predstavnikom destinacijskih organizacij (LTO,
TIC, občine), turističnim agencijam in organizacijam, predstavnikom lokalne skupnosti in vsem
zainteresiranim posameznikom.
Program sobotne prireditve:
Od 10.00 do 11.30, šotor Terme Snovik
- Pozdrav predstavnika Term Snovik in predstavnika akcije Naj poti v Sloveniji,
- okrogla miza na temo Tematskih poti v sodelovanju Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Turistično zvezo Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije in GIZom pohodništvo kolesarjenje.
Od 11.30 do 14.00, - voden pohod po Bosonogi poti
Od 14.00-15.00, Terme Snovik, zaključek ob kulinaričnem presenečenju
Obvezna prijava na info@turisticna-zveza.si najkasneje do ponedeljka 6.5.2019. Obvezna kotizacija znaša 15
EUR/osebo in vključuje dobrodošlico in popoldansko kulinarično razvajanje ter vodenje po Bosonogi poti.
Plačilo kotizacije na dan prireditve (gotovina). Terme Snovik v ta namen nudijo tudi poseben aranžma.
Za več informacij smo vam na voljo na katarina.hribar@terme-snovik.si , 031 386 552 in joze.prah@amis.net
041 657 560.

»TEMATSKE POTI NAS POVEZUJEJO IN UČIJO MANJ JE VEČ«

