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»Aktivno in adrenalinsko poletje na Kaninu« 
Zimska sezona 2016/17 je za nami tudi na smučišču Kanin. Visokogorsko sonce, gorski zrak, čudoviti razgledi, 
naravni sneg. Veliko je bilo razlogov za obisk Kanina. Pogled na morje iz smučišča je redkost v svetovnem 
merilu. Izjemne naravne danosti Kanina dopolnjujejo možnosti aktivnega in adrenalinskega preživljanja 
prostega časa ali počitnic na Kaninu tudi v poletnem času.    
 
V želji po novi dodani vrednosti že uveljavljene turistične ponudbe v Posočju smo se na Kaninu odločili za 
pripravo novih programov, vključno s ponudbo za različne bolj ali manj adrenalinske športe.  
 

Svoja vrata bomo ponovno odprli 3. junija.  
 
AKTIVNOSTI 
 
Na Kaninu bo vsak našel nekaj zase. Pohodništvo, kolesarjenje in MTB spusti z gorskimi kolesi, jadralno 
padalstvo, uživanje v naravi, v razgledih do morja, v soncu, sam ali v družbi…pridite in prepričajte se zakaj je 
Kanin drugačen. Pripravili smo posebne cene za družine, športne navdušence, za najmlajše in najstarejše. 
 
* Ker je na Kaninu še sneg, bodo nekatere aktivnosti aktualne šele s koncem junija oz. začetkom julija. Na naši 
spletni strani www.kanin.si lahko spremljate ažurirane informacije. Za obisk Kanina priporočamo primerno 
opremo in obutev. Bodite pozorni pri gibanju v naravi na Kaninu. Še posebej to velja za trenutne razmere. 
 

• Planinske poti*  

• Naravoslovno učna pot in razstava »Dobrodošli na Kaninskem pogorju* 

• Kolesarske poti iz postaje B po cesti od 3.6. naprej 

• Gorsko kolesarske poti iz postaje B od 3.6. naprej (Bike park odprt) 

• Gorsko kolesarske poti iz postaje C od 3.6.  

• Gorsko kolesarske poti iz postaje D - 1.7. bo več informacij, do takrat prevoz koles do D ni mogoč* 

• Plezalni park & Ferata* (dve smeri – več informacij 1.7.) 

• Jadralno padalstvo (od 3.6. naprej) 

• Zip Line (več informacij 1.7.) 

• Monster roller iz postaje B (rezervacije Bovec šport center: www.bovec-sc.si, info@bovec-sc.si) 
 
Vse aktivnosti potekajo na lastno odgovornost. 
 
URNIK OBRATOVANJA GONDOLE 
 

• 1.6. – 30.6. med 7:00 - 17:00 vikendi (vsak dan samo za najavljene skupine, min 35 oseb) 

• 1.7. – 15.9. med 7:00  - 17:00 vsak dan 

• 16.9. – 15.10. med 7:00 – 17:00 vikendi (vsak dan samo za najavljene skupine, min 35 oseb) 
 
Prekrasen razgled s Kanina si lahko privoščite tudi iz najvišje ležeče restavracije Prestreljenik.  Prijazno osebje 
restavracije se trudi s pestro ponudbo hrane in pijače. Na postaji A, na samem parkirišču, pa je na novo odprta 
okrepčevalnica Kaninske legende.  Priložnost za jutranjo kavo, prigrizek ali osvežitev po povratku iz Kanina. 
 
Vabljeni! 
Ekipa Kanina 
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