
PROGRAM EXPEDICIE 

SLOVINSKO – TALIANSKO - RAKÚSKO

termín 

Apríl – Maj - Jún – Júl – August - September

odjazd zo Slovenska  6:00 Bratislava Jarovce

1 deň  streda
Rakúsko  – FERATTY  (Mariazzel ,Hohe Wand,Fallbach alebo iná)
* feratu vyberám podľa fyzickej kondície učastníkov

Taliansko - Lago di Predil - Kúpanie
príjazd do Slovinska – Ubytovanie

2 deň štvrtok
doobeda - rafting 
poobede – jaskyniarstvo , zlaňovanie - kúpanie Vodopád Vrije

3 deň piatok
doobeda Canyoning  * kaňon vyberám podľa fyzickej kondície učastníkov

poobede lukostreľba, 
podvečer Velika koryta prechadzka alebo zlanovačka – podľa chuti
Večer grilovačka ,  Návšteva Crna OVCA – Bar - party (ak budeme chcieť)

4 deň sobota
doobeda canyoning * kaňon vyberám podľa fyzickej kondície učastníkov

poobede zipline * v prípade že zipline neabsolvujeme kôli počasiu vratia nam peniaze

alebo kajak a zorbing * podľa vybranej varianty

5 deň nedela
rano vystup do mangartskeho sedla 
obed odjazd domov

Varianta 1  - 655 € - komplet program (STANDART)

Varianta 2  - 735 € - komplet program (+ KAJAK ALEBO PACKRAFT)

Varianta 3  - 735 € - komplet program + HYDROSPEED a ZORBING
* Hydrospeed je možne absolvovat len ak dovoluje stav vody ( máj , jún)

v cene všetky fakultativne výlety , ubytovanie v apartmánoch
lokálne prejazdy autom ,vystroj, sprievodca, inštruktori , atrakcie ,zážitky

Doprava nie je v cene , vychádza cca okolo 38 - 55 €
podla počtu účastníkov v aute a podľa výberu ferraty v Rakúsku.
Ubytko je v penzione kde su apartmany 2x po 4 osoby na izbu.
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Rakúsko – Taliansko – Slovinsko
prevažnu časť zážitkov žijeme v Triglavskom Národnom parku

potrebne veci pre komfortne prežitie výletu:

dobre je mat plavky, termo prádlo, niečo proti hmyzu – komáre (zaleží od obdobia v lete)
mid alebo vysoké turistické topánky – pre feratty
nízke turistické topánky – gumová podrážka vibram najlepšie 2 pary , lebo pôjdeme na 2 x 
canyoning a jedny topánky nevyschnú za deň aby boli na druhy deň suché.
Lepšie je mat nejaké topánky staršie lebo pôjdu do vody na niekoľko hodín
voda ma 4 - 6 stupňov ale v neoprené je teplo, a do topánok dostanete neoprénové 
ponožky.
Je dobre mať na zlaňovanie a na ferraty rukavice – niečo takéto ,prípadne cyklistické 
https://www.horyasport.sk/product/sk/rukavice-na-via-ferrata-rocker
Vystroj ktorá vám bude zapožičaná je v cene :

feratový set - úvaz

 HMS 

odsedávak

1xslučka 

1x prilba 

vodácka prilba na raft 

zachranna vodácka vesta 

neoprén vrchný

neoprén spodný

neoprenove ponožky

raftový čln 

prilba lezecká

sedací uvaz

zlanovacia osma

hms 2x 

slučka 2x

čelová lampa

canyoningovy sedák

zlanovacia technika

lukostrelecké vybavenie

Sprievodcovia a inštruktori sú profíci ...

výhodou je ak ste už niekedy zlaňovali, keď nie nevadí , ukážeme naučíme – je to 
jednoduché ...

podstatou je zažiť fantastické zážitky , prekonať seba samého a pritom byť v kľude a v 
poriadku , kde sa nikomu nič nestane.

Poistiť sa je fajn!! najlepšie Alpenferrein tu : https://alpenverein.hory.sk/?s=main&ref=1

https://www.horyasport.sk/product/sk/rukavice-na-via-ferrata-rocker
https://alpenverein.hory.sk/?s=main&ref=1

