
 

 

  

Prodloužený víkend na Soči v Julských Alpách! 
Termín: 2 – 6. 7. 2016 (4 noci – pro zájemce možnost prodloužení) 

 
1. Den 

(2. 7.) 

Příjezd do Bovce v 9h ráno. Poté: 

a) stavění stanů v kempu - naše CK má rezervované místo na paloučku na skalce přímo nad soutokem Soči a 
Koritnice 

b) ubytování v apartmánech Stari Kovač - nové, stylové, kompletně vybavené, WC, koupelna, kuchyňka, TV 

atd.  

c) ubytování v hotelu Kanin s bazénem a wellness centrem  

Dopoledne krátká aklimatizační procházka kolem Soči, se zastávkou v pobřežní hospůdce - možnost prvního 

seznámení s místním pivem. Odpoledne rafting na Soči - jede se cca 10 km dlouhý úsek, patřící k nejatraktivnějším s 

max. stupněm obtížnosti III+, samozřejmostí je kompletní výstroj a instruktoři. Večer – oheň u řeky, buřty, pivko.. 

2. Den 
(3. 7.) 

Dopoledne výlet k pramenům Soči se zastávkami u jedinečných kaňonů, které řeka vyhloubila ve vápencových 

skalách.  Odpoledne – např. canyoning (za příplatek 40 euro osoba) - asi zdejší největší atrakce. Koryto potoka ve 

zdejších skalách vytvořilo naprosto jedinečný kaňon, který nemá v Evropě konkurenci, plný skalních skluzavek, 

tobogánů a vodopádků ze kterých budete, pod dohledem instruktorů a patřičně oděni do neoprénových obleků, 

sjíždět a skákat. Tato atrakce patří k životním zážitkům!!! 

Večer – pro zájemce výlet do vyhlášené rybářské bašty, na zdejší znamenité pstruhy. 

3. Den 
(4. 7.) 

Celodenní výstup na jeden z alpských vrcholků. Záleží na fyzické kondici většiny účastníků a počasí. V případě zájmu 

můžeme vyrazit třeba i na Triglav 2863 m (nejvyšší hora) s přespáním na horské chatě. Kdo chce, může třeba jen 

vyjet lanovkou na horu Kanin (2.300 m), za jasného počasí výhledy na celé Julské alpy a Jadranské pobřeží. 

4. Den 
(5. 7.) 

Po snídani volný program – možnost vyzkoušet: 

 kajaky s instruktorem, hydrospeed, caving – jeskyně, paragliding s instruktorem, horská kola, tenisové kurty, 
golf 

 let nad Alpami v malém letadle, seskok z letadla s instruktorem 
 rybaření na Soči (trofejní pstruzi) 
 odpoledne fotbalové nebo volejbalové utkání 

Slovinský večer - pečená jehňátka, kůzlátka, víno, hudba, projekce diapozitivů zdejší přírody s českým komentářem - 
vše pod širým nebem Později večer pak společná návštěva diskotéky… 

5. Den 
(6. 7.) 

Výlet k vodopádům Virje a Boka - kolem 12 hod odjezd. 



 

 

 

 
Cena za osobu:  

a) 4 290,- Kč / osoba (ubytování v kempu ve vlastních stanech) 
b) 5 690,- Kč / osoba (ubytování v apartmánech v Bovci (cena záleží též na počtu osob v apartmánu) 
c) 7 390,- Kč / osoba (ubytování v hotelu Alp se snídaní)  

Cena zahrnuje: 

 4x ubytováni v hotelu Alp – a)b)c)  

 1x slovinský večer – jehňátka, kůzlátka, 

projekce…  

 rafting na Soči včetně kompletní výbavy, 

přepravy a instruktorů 

 všechny výše uvedené výlety 

 výstup do hor 

 pojištění léčebných výloh (i na rafting a 

canyoning) 

 průvodce - nepřetržitě k dispozici 

 turistická taxa 

 

Ceník fakultativních aktivit: 

 Canyoning – 50 Euro 

 Zipline – 55 Euro 

 Hydrospeed – 55 Euro 

 Půjčení kajaku – 60 – 80 Euro 

 Kajak s průvodcem – 90 Euro 

 Paragliding – 140 Euro 


