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Spoštovani,

vljudno vas vabimo na odprtje in predstavitev nove turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti, dolgi 37 km, 
eni najlepših razglednih cest v Sloveniji!

Z dogodkom, ki bo v ponedeljek, 29. junija 2015 ob 10.30 uri v Solčavi, bomo sklenili triletni projekt Občine Solčava 
»Ureditev javne turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti«. Na njem vam bomo predstavili nov integralni 
turistični produkt 

»Solčavska panoramska cesta – pot najlepših razgledov«

Ta prav poseben dogodek bomo začeli z novinarsko konferenco in dobrodošlico ob 10.30 uri v Centru Rinka in 
nadaljevali s predstavitvijo projekta, vodenim izletom skozi zgodbo po Solčavski panoramski cesti, da boste 
povedano doživeli, videli in okusili.

Po panoramski cesti, pod katero se vije ena najlepših ledeniških dolin v Evropi, Logarska dolina, se boste odpravili v 
družbi glavnega junaka  pastirčka Krištofa in njegovega nasprotnika zmaja Lintverja, osrednjih likov zgodbe novega 
turističnega produkta, ki črpa iz identitete območja, iz njegovih naravnih danosti in bogate kulturno-zgodovinske 
dediščine ter mitologije prostora. Z njima boste spoznavali edinstvenost dvajsetih tematskih točk postanka in  številne 
posebnosti panoramske ceste ter njenega širšega območja, Solčavskega, Evropske destinacije odličnosti.

Toplo vabljeni, da si rezevirate ponedeljek, 29. junij 2015, za obisk naše skupne turistične destinacije Logarska 
dolina – Solčavsko, da jo doživite skozi zgodbo Pastirčka Krištofa in legendarnega zmaja Lintverja. 

Veselimo se srečanja z vami in vas prijazno pozdravljamo.

Katarina Prelesnik, županja
Občina Solčava

Potrditev udeležbe: Naprošamo vas, da udeležbo na dogodku potrdite najpozneje do 24.6.2015, bodisi po telefonu ali elektronski 
pošti Mateji Brlec Suhodolnik, predstavnici Občine Solčava, e-pošta: obcina.solcava@logarska-solcavsko.si, gsm: 041 403 175. 

Informacije o projektu: več o projektu in Solčavski panoramski cesti v priponki, o programu dogodka 
pa vas bomo podrobneje seznanili v prihodnjih dneh.

Kontakt: Marjeta Jeraj, vodja programsko-marketinškega dela projekta, 
e-pošta: marjeta.jeraj@alpeadria-vita.com, gsm: 041 749 000


