
SLOVINSKO – PODROBN�JŠÍ PROGRAM 

 
3.7. – 12.7.2009 
 
Oddíl OB SK Chrast po�ádá zájezd do malebného Slovinska, kde v Julských Alpách podnikne 
n�kolik vysokohorských túr s výstupem na nejvyšší horu Sovinska Triglav, dále pak 
navštívíme Bohinjské a Bledské jezero, lázn� Bled, hlavní m�sto Lubla�, slovinský kras se 
známými jeskyn�mi a nakonec si ud�láme �as i na krátkou relaxaci u mo�e. 
 

Program: 
 
3.7. Pá  
Odjezd v 18:00 hod z Chrasti nám�stí (podrobn�jší rozpis k odjezdu na internetových 
stránkách) – no�ní p�ejezd z �R do Slovinska p�es rakouský Villach do Krajinské Góry a 
Trenty 
 
4.7. So  
Ráno p�íjezd do Trenty – ubytování v kempu (vlastní stany) – výstup na Poga�nikov dom 
(2.050 m) dle �asu možno vystoupit i na Pihavec (2.419 m) 
Druhá skupina – prohlídka okolí + vyhlídka do údolí �eky So�i a na Trentu, arboretum. 
 
5.7.  Ne  
Výstup na Dom Planika (p�vodn� jsme m�li jít na Tržaška Ko�a na Doli�u, ale tato chata je 
zav�ená) – nocleh na chat� 
Druhá skupina – okruh údolím �eky So�a 
 
6.7. Po  
Výstup na Triglav (2.864 m) – odpoledne sestup do kempu 
Druhá skupina – okruh p�es sedlo �ezdol (1.632 m) 
 
7.7. Út  
Ráno odjezd autobusem do m�ste�ka Bovec (15 km) – lanovkou do st�ediska Postoja D. Podi 
(2.202 m), dále pak výstup na Visoki Kanin (2.587 m) 
Druhá skupina – okruh okolí st�ediska, odjezd lanovou dráhou zp�t do Bovce – nákup 
v obchod�, odjezd do kempu 
 
8.7. St  
Ráno ukon�ení kempu v Trent� – p�ejezd autobusem do sedla Vrši� (1.611 m) (10 km) a 
odtud výstup na horu Pristojnik (2.547 m) 
Druhá skupina – výstup k velkému oknu na Pristojniku a zp�t v pozdním odpoledni p�ejezd 
autobusem k do kempu Zlatogor k Bohinjskému jezeru (cca 80 km) 
 
9.7. �t  
Túra – údolí Triglavských jezer 
Druhá skupina – okolo jezera + výstup na vyhlídku 
 



 
 
10.7. Pá  
Ráno p�esun z kempu k Bledskému jezeru, zastávka v lázních Bled, katedrála v Lublani, 
Slovinský kras – Postojná jeskyn�, p�íjezd k mo�i – ubytování v kempu Piran, ve�erní 
koupání 
 
11.7. So  
Koupání v mo�i – no�ní tranzit do �R 
 
12.7. Ne  
Dopoledne – P�íjezd do �R 
 
 
 
Program zájezdu se m�že zm�nit s ohledem na po�así, výjime�n� i chuti v�tšiny ú�astník� 
zájezdu.  
Pokud p�jdeme na vrcholové túry, po�ítejte s velmi �asnými ranními odchody a to hlavn� 
z d�vodu v�asného výstupu na vrchol za dobré viditelnosti bez obla�nosti a návratu z vrcholu 
p�ed bou�kou (bývají v 90% v odpoledních hodinách a jsou velmi nebezpe�né) 
 
Cena zahrnuje:  
- dopravu autobusem + 7 x nocleh v kempu ve vlastním stanu (4.000,-K�) – následn� se 
provede vyú�tování 
 
Cena nezahrnuje:  
stravování, lanovku, p�enocování v horské chat�, vstupy (katedrála, jeskyn�, atd.), vlastní 
pojišt�ní, p�ípadn� další vaše individuální výdaje 
 
Poznámka:  
Kdo bude podnikat výstupy s první skupinou, musí mít nutn� p�edepsanou lezeckou výzbroj 
(ur�it� p�ilbu, minimáln� úvazek nebo lepší sedák s karabinou, ješt� lepší s ferrata setem, 
rukavice) 
 
 
 
 
 
 
 
 


