
 
 
 
 
 
Oddíl orienta�ního b�hu SK Chrast po�ádá zájezd do Slovinska, kde v Julských Alpách 
podnikneme n�kolik vysokohorských túr s výstupem na nejvyšší horu Slovinska Triglav, 
dále pak navštívíme Bohinské a Bledské jezero, Bled, hlavní m�sto Lubla�, slovinský kras 
se známými jeskyn�mi a nakonec si ud�láme �as i na krátkou relaxaci u mo�e. 
 
Termín Odjezd 3.7.2009 v pátek v 18:00 hod z Chrasti nám�stí 
  P�íjezd 12.7.2009 v ned�li v dopoledních hodinách 
 
Program No�ní p�ejezd Rakousko, Slovinsko, kemp Trenta (4 noci) – výstup na Pihavec 

(2.419 m), noc na horské chat�, Triglav (2.864 m), Visoki Kanin (2.587 m), Prisojnik 
(2.547 m), kemp u bohinského jezera (2 noci) – údolí triglavských jezer, lázn� Bled, 
katedrála Lubla�, slovinský kras Postojná jeskyn�, kemp u mo�e, no�ní p�ejezd návrat 
do �R. 

 
Doprava Autobus M+H Slati�any (http://www.mplush.cz/) 
 
Stravování vlastní ze svých zásob, ve Slovinsku lze nakoupit za solidní 

ceny základní potraviny 
 
Nocleh P�i jízd� autobus, dále pak vlastní stany v kempech, 

k dispozici bude i oddílový tunel. 
 
Cena Zahrnuje: doprava autobusem, 7x nocleh v kempu ve 

vlastním stanu – 4.000,-K�  
Nezahrnuje: stravování, lanovku, p�enocování na horské 
chat�, vlastní p�ipojišt�ní, ostatní osobní náklady a vstupy.  

 
Poznámka Zájezd se neuskute�ní, pokud bude po�et p�ihlášených mén� než 40 ú�astník�. 
 Zájezdu se mohou ú�astnit i mén� zdatné osoby, které nebudou podnikat výstupy na 

nejvyšší vrcholy, ale rádi si vychutnají p�ekrásnou scenérii hor, horských pot��k�, 
hlubokých údolí, �ek a nakonec i mo�e. 

 Kdo bude podnikat s první skupinou, nap�. výstup na Triglav musí mít nutn� lezeckou 
výzbroj: sedák, smyci, karabinu a p�ilbu – vybavení pro „via ferrata“. 
Nové informace budou pr�b�žn� dopl�ovány s podrobným programem zájezdu. 
Program zájezdu se m�že m�nit s ohledem na po�así, výjime�n� i chuti v�tšiny 
ú�astník� zájezdu. 
Podmínkou ú�asti zájezdu je povinnost zajistit si p�ipojišt�ní! 

  
P�ihlášky Kdo má zájem, tak co nejd�íve, nejpozd�ji však do konce února se zaplacením 

zálohy 2.000,-K� (p�ihláška bude brána jako závazná až po uhrazení vkladu) – 
up�ednostní se �lenové oddílu a zájemci z �ad orienta�ních b�žc� dle po�adí p�ihlášek. 
V p�ípad� malého zájmu z �ad orienta�ních b�žc� bude zbývající po�et míst 
v autobuse dopln�n b�žnou populací.  

 Uhrazení vkladu bu� hotov� nebo na ú�et �íslo 650749531/0100, VS:030709 
 
Kontakt: 
Jaroslav Matras, Tomáš Matras 
Chrašice 632 
538 51 Chrast 
Mobil: 732425459 (Jarda), 604483897 (Tomáš) 
E-mail: tomas.matras@seznam.cz 
ICQ:  272-376-007 
SKYPE: tomas.matras 

Stránka zájezdu s informacemi: http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=501  


