
 

 

Schaan, 3. april 2023  

Sporočilo za javnost o podnebju prijaznem načinu potovanja z YOALIN (Youth Alpine Interrail) 

Potovati z dobro vestjo 

Mladim med 18. in 27. letom se letos nasmiha 150 Yoalin vozovnic za potovanje po Alpah 
z vlakom in avtobusom na podnebju prijazen način. Dobitniki bodo vabljeni na dogodke 
v različnih alpskih državah in bodo na ta način postali člani aktivne skupnosti. Rok za 
prijavo je 26. maj! 
 
»Yoalin daje upanje in ustvarja čudovite spomine,« pripoveduje Isis Gunther. Mlada 
Francozinja je leta 2021 z vozovnico Yoalin prepotovala Alpe od Francije prek Švice in Italije 
do Slovenije. »Yoalin je odlična skupnost, ki si deli vrednote za trajnostno potovanje v 
najboljšem pomenu besede - prek neposredne izkušnje,« dodaje Gaia Cappelini iz Italije. Isis 
in Gaia sta dve od udeleženk, ki še vedno sodelujeta pri projektu. Kot tako imenovani 
»ambasadorki« nekdanji popotnici in članici mladinskega svetovalnega odbora CIPRE, ki je 
projekt razvil leta 2016, podpirata njegovo izvajanje. Prispevata nove ideje, organizirata 
srečanja v alpskih državah ter popotnikom pomagata z nasveti in triki. YOALIN (Youth Alpine 
Interrail) je namreč že od samega začetka projekt mladih za mlade. 
 
Prijava & ugodnosti 
 
Do 26. maja se lahko zainteresirani, ki želijo odkrivati Alpe na podnebju prijazen način in z 
mirno vestjo, prijavijo na spletni strani www.yoalin.org. Žirija, sestavljena iz nekdanjih 
popotnikov, bo izbrala 150 novih Yoalinov. Opremljeni z vozovnico Interrail bodo imeli v 
poletnih mesecih dostop do vseh vlakov in večine avtobusov na območju Alp. Vozovnica Yoalin 
ponuja še veliko več: 150 udeležencev bo konec junija povabljenih na uradni predstavitveni 
dogodek v Bohinju/SL. Tu bodo lahko spoznali druge potnike in ambasadorje ter skupaj 
načrtovali potovanja. Julija, avgusta in septembra bodo v različnih alpskih državah potekali še 
trije tako imenovani »hub dogodki«. 
Udeleženci projekta lahko svoja doživetja delijo na družbenih omrežjih ter svoje najboljše 
fotografije in zgodbe prijavijo na natečaj. Ti bodo oktobra na zaključnem dogodku v Bernu 
prejeli nagrade. 
 
Dragocena podpora 
 
Mladinski svetovalni svet CIPRE (CYC) in CIPRA International se kot nosilca projekta Yoalin 
zavzemata za podnebju prijaznejša, ozaveščena in cenovno dostopnejša potovanja v Alpah. 
Projekt finančno podpirajo pogodbenice Alpske konvencije Avstrija, Lihtenštajn, Švica in 
Slovenija. 
 
Prijave so možne do 26. maja 2023. Dodatne informacije (v angleškem jeziku) so na voljo na: 
www.yoalin.org  
 
To sporočilo za javnost in fotografije za javnost so dostopne na: www.yoalin.org/press 
Morebitna dodatna vprašanja naslovite na: Caroline Begle, vodja komunikacij, CIPRA International: 
+423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org 
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CIPRA – za dobro življenje v Alpah  

Mednarodna komisija za zaščito Alp (CIPRA) je neprofitna in nevladna krovna organizacija, ki ima 

predstavnike v sedmih alpskih državah in mrežo, v kateri sodeluje več kot 100 društev. CIPRA deluje 

na znanstveni podlagi z različnimi komunikacijskimi sredstvi, političnim izobraževanjem in praktičnimi 

projekti za trajnostni razvoj. Zavzema se za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, krepitev 

regionalne raznolikosti in skupno reševanje čezmejnih izzivov v alpskem prostoru 

www.cipra.org 
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