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28 maj
Vi anländer till flygplatsen Ljubljana Jože Pučnik. Vi möts upp vid ankomsthallen där jag 
kommer att hyra vår transport för de närmaste dagarna, en minibuss. Vi beger oss däref-
ter mot vårt boende i dalen Trenta. Resan tar cirka 1h och 30 minuter, kanske lite längre på 
grund av några fotostopp på vägen. Vägen ner mot vårt boende går genom Kranjska Gora 
och därefter över Vršič Pass där många av våra morgnar och kvällar utgår ifrån.

Vi åker ned en serpentinväg med 50 stycken skarpa svängar för att komma ner till dalen. 
Väl framme vid vårat boende packar vi upp våra väskor och bekantar oss med omgivningen. 
En kortare introduktion av området och vad som väntar oss rent fotografiskt de kommande 
dagarna kommer att presenteras. När vi är klara med allt detta är det fri tid och fotografering 
i närområdet.

29 maj
Väckarklockan ringer tidigt denna morgon, det är dags att fotografera och uppleva solupp-
gången över Juliska alperna. Om vi har lite tur kommer vi även att kunna få se och fotografe-
ra det klassiska fenomenet ”alpenglow”. Vi åker upp för serpentinvägen och sannolikt möter 
vi inte en enda bil, väl uppe vid Vršič Pass (1783 m. öh.) är vi troligtvis relativt ensamma 
denna tidiga timme. Här parkerar vi vår bil och tar oss upp cirka 0,5-2 km för en fantastisk 
utsikt över soluppgången bakom Martuljek bergsmassivet. Här och i omnejd stannar vi hela 
morgonen fram till lunch. Vi tar även med oss frukost i en matpacke som vi förbereder dagen 
innan.

Vi åker sedan mot dalen igen för att äta en god och rejäl lunch. Sedan är det tid för vila och 
egen tid och för er som orkar botanisera runt bland blomsterängar eller gå ner till Soča och 
fotografera. På kvällen kommer vi åka upp mot Vršič Pass igen för utgångspunkt till en annan 
plats där vi fotograferar kvällen och det sista ljuset. Vi åker efter det ner till dalen igen för att 
äta vår middag.
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30 maj
Tidig morgon åker vi iväg i vår minibuss mot ett fantastiskt vattenfall som ligger inne i en 
grotta. Färden dit är också vacker då vi åker igenom semesterorten Bled och några riktigt 
pittoreska och fina alpbyar. Vägen till vattenfallet är kantat av forsar, mindre vattenfall och 
bokskog. Ett fantastiskt landskap som vi också kommer att fotografera.

När vi väl kommer fram till ingången av grottan tornar bergsväggarna upp sig omkring oss. 
Det är en otrolig känsla att få gå in i grottan och vid första anblick se vattenfallet. Efter den-
na upplevelse och mycket annan fotografering i området äter vi lunch och påbörjar därefter 
färden hem mot dalen Trenta.
På vägen hem stannar vi till vid några av dessa vackra alpbyar för att fotografera. Här finns 
trånga gator, religiösa ikoner i statyform, pittoreska hus och lokalbefolkning. Till varje liten 
alpby finns också en vacker liten kyrka, ofta med målningar på fasaden.

När vi kommer hem till vårt boende är det tid för vila och egen tid. Mot kvällen åker vi återi-
gen upp till Vršič Pass där vi fotograferar de mäktiga bergen i det sista ljuset.

31 maj 

Detta blir en dag med lite sovmorgon. Vi äter en stadig frukost och börjar morgonen med en 
föreläsning om Slovenien och Triglav Nationalpark där jag Niklas Virsen, visar mina bilder 
och diskuterar kring dem. Därefter mot förmiddag beger vi oss av i närområdet och jobbar 
med blommor och insekter med makroobjektiv (eller teleobjektiv). Därefter äter vi en god 
lunch på vår lokala restaurang.

Efter lunchen fortsätter vi vårt botaniserande bland blommor genom att göra ett besök på 
”The Juliana Alpine Botanical Garden in the Trenta Valley” och även fotografera ännu mera 
makro.

När kvällen nalkas tar vi vår minibuss och åker serpentinvägen upp till Vršič Pass, men denna 
gång åker vi förbi parkeringen och fortsätter ned på andra sidan mot byn Kranjska Gora. Vi 
kör igenom byn och vidare mot en kristallklar smaragdgrön göl. Här speglas toppen Ponza 
Grande (2274 m. öh.) och ger dig som fotograf många möjligheter till att leka med speglingar 
i vattenytan. Efter vårt besök här åker vi tillbaka till mot Kranjska Gora där vi stannar till vid 
statyn av Zlatorog. Hemma igen vid vårt boende äter vi en gemensam middag.
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1 juni 

Efter frukosten åker vi med riktning mot Bohinj och Žičnice Vogel Bohinj. Här tar vi en 
linbana och en stolslift upp till 1800 (m. öh.) där äter vi också lunch. Vi påbörjar en kortare 
vandring upp till en utsiktsplats. Här uppe kan vi se alla bergskedjor i ett 360 graders per-
spektiv, bland annat den högsta toppen Triglav (2864 m ö.h.).

Här ges perfekta möjligheter att arbeta med panoraman över bergskedjorna och om vädret 
skiftar är det en av de bästa platserna som jag har sett här i Slovenien för att fotografera detta 
mot bergen som bakgrund.

Efter en kortare genomgång av panoramafotografering och en mycket längre fotosession, är 
det dags för att leta och botanisera i alpängarna som finns här uppe. Här finns en rik flora av 
alpblomster, inte minst av Alpgentiana och Alpklocka, med flera. Här kommer det ges suve-
räna förhållanden att arbeta både med makro och att fotografera blomster med alptoppar i 
bakgrunden.

Efter vi känner oss nöjda med dagen och den tidiga kvällens fotografering tar vi linbanan ned 
igen. Kvällen avslutas i Bohinj där vi fotograferar sjön och två stycken vackra kyrkor. Middag 
äts i Bohinj. På vägen hem kommer vi att åka igenom flera charmiga alpbyar.

2 juni 

Vi packar ned vår frukost som vi har förberett dagen innan och åker till ett nytt område som 
är en av mina absoluta favoriter här i Triglav Nationalpark. Detta är ett naturområde som 
ligger lite undangömt från huvudvägen. Detta är ett väldigt lugnt område och vackert så det 
nästan gör ont. Genom landskapet brusar ån Soča rikligt och vid flera delar av ån omvandlas 
bruset till mindre vattenfall. Soča är helt turkosfärgad och kristallklar, som i en saga.

Här fotograferar vi ända fram till lunch som vi äter på en restaurang i närheten. Efter lunchen 
är det tid för vila och egen tid.
Mot kvällen kommer vi att besöka några riktiga ”hot-spots” runt Soča. Detta ger oss möjlig-
het att fotografera ån, som av många anses vara Europas vackraste, i kvällsljus. Middag äts 
senare på vår lokala restaurang.
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3 juni
Denna morgon åker vi tidigt upp till Vršič Pass igen för att fånga morgonen. Vršič Pass är 
endast utgångspunkten och varje tillfälle bjuds på varierad landskapsfotografering. Dessut-
om ökar vi våra chanser markant att få riktigt bra bilder på berg, dimma och ”alpenglow”. Vi 
tillbringar hela morgonen här uppe till lunch som vi äter nere i dalen.

Efter lunch är det sedvanlig vila och egen tid. Mot kvällen kommer vi att gå vissa bitar av 
”Soča trail”, Soča leden. Här bjuds det på möjligheter till att jobba med långa slutartider av 
Soča, fotografera blommor och insekter eller varför inte kombinera båda två med ett berg i 
bakgrunden?
Detta blir fotoresans sista middag och vi kommer att spexa till den lite extra och bjuda på 
våra tankar och numera erfarenheter av Triglav nationalpark.

4 juni
Det här är tyvärr den sista dagen av vår fotoresa. För den som orkar kommer vi att fotografe-
ra på morgonen för att sedan åka tillbaka till vårt boende och packa ihop våra väskor. Det är 
sedan dags att bege sig mot flygplatsen och påbörja resan hemåt.


