Slovinsko
Datum:

Organizátor:
Účastníci:

žáci školy

Terénní náročnost a pozn.: středně těžká, zejména v Alpách.
Nutná je fyzická kondice a dobrý zdravotní stav pro pohyb i za deště v horách. Obuv
(i na výměnu za promočenou) a ústroj jak do velehor, tak k moři. Karta zdravotní
pojišťovny, osobní léky, fotoaparát, kamera, kytara, psací poznámky sebou.
Doprava: doporučuji takového autodopravce, který už tam terény zná;
např. p. Roman Navrátil: tel.: 739 042 126, mail: artep-dogs@seznam.cz .
Pro BUS je třeba počítat 1 řidiče, cca 2000 km, cena 1 km = cca 26,- Kč + mýtné přes A a SLO,
Odhad ceny i s platem řidiče celkem na cca 65 tisíc.
Cenové podmínky:
Stravování: vlastní jídlo a pití na cestu a na 1. i 2.den pobytu sebou.
První den v horách počítejte s event. útratou na horské chatě – max. cca do 10 EUR (není nutné).
Počínaje až 3. dnem budou po cestě nákupy potravin cca na 2 dny dopředu.
Občerstvení: v autobusu obvykle řidič denně nabízí kávu, čaj a různé druhy minerálek za obvyklé české ceny.
Ubytování: - alternativně kemp Ljubljana-Ježica pod vlastními stany (nebo pokoje v hostelu BIT v Lublani
(http://www.bit-center.net/), kemp Soča-Korita www.camp-korita.com
(nebo v sousedství
j
Jelinčič http://www.kmetijajelincic.si/), kemp

Belveder u moře u Izoly
http://www.avtokampi.si/kamp/3/110/Belvedere/
ODJEZD Z ……………:

PŘÍJEZD DO ………….:

h

v 24 hodin, příjezd do Zg. Jezerska cca v 8 hodin a hned program

odjezd od moře ze SLO ve 22 hodin, příjezd domů cca v 8 hodin

Program
1. varianta:

1.

den:

Kamnické Alpy

Celodenní výstup od Planšarského jezera (cca 1000 m n.m.) u Zg. Jezerska údolím
Ravenske kočny http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezerska_Ko%C4%8Dna na Jurkovičovu chatu Češka koča
(1543 m n.m.) a zpět

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceska_koca_na_Spodnjih_Ravneh.JPG

Večer cca kolem 18. hodiny jízda údolím přes Kranj do Lublaně, příjezd tam cca ve 20 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

den:

Julské Alpy
- Dolina Vrata v Triglavském národním parku (Aljažev dom – 1056 m n.m. –

http://www.hribi.net/izlet/aljazev_dom_v_vratih_triglav_cez_prag/1/1/126 a

vodopády Peričnik

http://www.horyvkapse.cz/view.php?cisloclanku=2007110001,
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/14480d/),

jízda z Lublaně po dálnici směr Kranj, Jesenice, v Mojstraně odbočka vlevo do údolí Dolina Vrata, tam dvojitý
vodopád Peričnik, dále po šotolině pod severní stěnu Triglavu a tam půldenní výšlap cca 4 km až pod sedlo
Luknja. Na zpáteční cestě do Lublaně možnost odbočky vpravo k ledovcovému jezeru Bled, půlhodinová
prohlídka, návrat do Lublaně cca ve 20 hodin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

den

-

odpočinkový, prohlídka Lublaně

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

den

-

Klasický kras

- Rakov Škocjan, krasové jevy -

http://www.notranjski-park.si/index.php?catid=61&lang=slo

– světový hydrologický unikát ponorné Cerknické jezero s návštěvou česky ozvučených
prezentací
v muzeu rodiny p. Vekoslava Kebe v Dolenjem jezeru u Cerknice –

http://jezerski-hram.si/,

ráno odjezd z Lublaně, po dálnici do Postojne, odtud zpět směr Planina, cca 3 km za Postojnou odbočka vpravo přes
most
nad železnicí a dálnicí do Rakova Škocjanu, průjezd po lesní šotolině je sice zakázán, ale jezdí tam všechna auta i
autobusy.
Cestou pěší odbočka k Malému přírodnímu mostu (cca 300 m) a pod něj k řece Rak. Dále cesta ven z lesa přes
Dolenju vas a městečko Cerknici, v něm za můstkem prudce vpravo, na konci obce kolem hřbitova cca 2 km rovina do vsi

Dolenje jezero a na první křižovatce vlevo k muzeu a bufetu Jezerski hram rodiny Kebe. Tam cca 2 hodiny
potom cca 1 hodina prohlídka přírodního jezera a cesta na dálnici znovu směr Postojna a směr Koper. Před Koperem cca
50 km je odbočka k cca 8 km vzdáleným jeskyním Škocjanske jame. Nutnost se předem objednat na prohlídku (žáci mají
slevu jen za 12 EUR). Tyto jsou určitě lepší, velkolepější, nežli Postojenské jeskyně (cena stejná).

Škocjanské jeskyně a Velká dolina v Klasickém krasu - http://slorealie.upce.cz/kras.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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den a zbývající dny u Jadranu – ubytování pod svými stany v kempu Belveder u Izoly stojí na osobu a
noc cca 11 EUR.
Návrh programu:
-

určitě navštívit Piran, mj. mořské akvárium v Piranu

–

vstupné cca 3,50 EUR -

http://aquariumpiran.com/en/texts/get_content/13.html

-

Soliny v Sečovlje – http://www.kpss.si/en/gallery – technologie výroby soli, vstupné cca 8

EUR

-

Koper - Škocjanski zatok – přímořský park s brakickou vodou mezi Ankaranem a
Koperem - http://skocjanski-zatok.org/en/ .

-

Pokopališče fosil – sběr mořských zkamenělin na pláži před Ankaranem

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=sl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.kam.si
%2Fizleti%2Fsv_katarina_sprehod_po_polzjem_pokopaliscu.html .

-

samozřejmě koupání v moři, nejlépe pěšky cca 1 km dolů pod kempem Belveder a po
nábřeží pěšky cca 300 m směrem k Izole je krásné letovisko Simonov zaliv. Odtud dál
pěšky cca 500 m kolem mariny je historické mediteránní městečko Izola.

-

2.varianta v horách:
příjezd přes Klagenfurt a hraniční tunel LoibelPass-Ljubelj cca v 8 hodin, ihned program

Západní Karavanky

Okolí vrchu Begunjščice (2000 m n.m.) – půldenní trasa z Ljubelja (1058 m n.m.) skrz Bornovy
tunely na planinu Preval (1311 m n.m.) http://www.hribi.net/izlet/ljubelj_begunjscica_cez_preval-o/11/52/607
a http://www.hribi.net/video_posnetek/Gorni%C5%A1tvo/Planina%20Prevala%20%281311m%29/3/319,
v podvečer světová paleontologická lokalita Dolžanova soteska u cca 15 km vzdálenéhoTržiče
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dov%C5%BEanova_soteska a
http://www.finder.si/p/slika_popup.php?lang=sl&id=4220&sl=5004&vel=b

3.

varianta v horách:
JULSKÉ ALPY

1.den:
Přes Villach a hraniční tunel Karavanky příjezd do SLO u Jesenice, směr
Kranjska Gora, v ní odbočka na jih ostrými serpentinami přes sedlo Vršič (tam
zastávka cca 2 hodiny s návštěvou horské chaty Poštarski dom (cca 2 km)), pak
BUSem sjízdnými ostrými serpentinami dolů do údolí Soče, podél ní cca 15 km do
kempu Soča-Korita nebo do přilehlého areálu selského turismu rodiny Jelinčič.
V kempu Soča-Korita pod jejich či pod vlastními stany ubytování (cca 8
EUR/noc/os.), nebo vedle u Jelinčičů pod stany či na postelích v hromadném
pokoji, nebo ve dvoujlůžkových pokojích, možnost polopenze.
Soča-Korita: www.camp-korita.com, mladý majitel Peter Della Bianca má
k Čechům pěkný vztah,
Jelinčič: http://www.kmetijajelincic.si/ , se všemi Jelinčičovými je rovněž velice příjemné
jednání.

2. den (anebo ještě i 3. den na celodenní výšlap do blízké Doliny Zadnjica u Trenty,
s návštěvou chaty pod Triglavskými jezery – úžasné) :
Ze Soče-Kority či od Jelinčičů je možné navštívit krasový, ze skály vyvěrající pramen
řeky Soče (přístup po laně až přímo k dvoupatrové pramenné tůni Soče zvládnou jen
odvážní a zdatní), odtud lze jít pěšky širokým suchým vápencovým korytem k úžasnému
vodopádu. Cestou zpět od pramene Soče dolů po hlavní silnici je cca 2 km vpravo velké

parkoviště, tam nechat autobus a jít cca 200 m dolů po silnici a vlevo je dřevěná lávka
přes Soču. Po ní se jde necelý cca 1 km k pramenu levostranného přítoku Soče –
MLINARICA. Bosky vodou cca 80 m se jde jeskyní k jeskynnímu vodopádu pramene
Mlinarice. Úžasný zážitek – pramen Soče, vodopád v nedalekém vedlejším údolí, pramen
Mlinarice = vše na 1 den.

