
1.deň
Odchod v skorých ranných hodinách cca o 4.00 hod.
Príchod do Tolminu cca o 16.00 hod. Ubytovanie. Veče-
ra. Organizačné pokyny. Prechádzka po okolí.

2.deň
Dopoludnie: Výlet „Tolminska korita“  (Triglavský ná-
rodný park, Tolminská tiesňava s Medveďou hlavou).
Popoludnie: Most na Soči – prechádzka po energe-
tickej cestičke okolo rieky Soča, zmrzlina – najlepšia 
v Slovinsku

3.deň
Celodenný výlet: 
Jazero BLED a prehliadka tisícročného bledského hra-
du vrátane kúpania sa v alpskom jazere alebo (alebo aj, 
ako stihneme) prehliadka jazera Bohinj. 

Cestovať budeme autovlakom z Mostu na Soci do Bo-
hinskej Bistrice a prejedeme 13 tunelov po železničnej 
trati postavenej ešte za čias Rakúsko-Uhorska.

4.deň
Dopoludnie: Prechádzka okolo rieky Soča, trasa z Ko-
baridu (výstup pri mliekarni Planika), vodopád Kozjak
Popoludnie: Prehliadka Kobaridu, múzeum, vyhliadka 
na mesto, prehliadka kostola.
Kúpanie sa v rieke Nadija – najteplejšia alpská rieka

5.deň
Dopoludnie: Bovec – Soča – turistické dopoludnie 
v Julských Alpách
Popoludnie: Black Kitchen - Brdce nad Dobrno
Kúpanie sa v rieke Nadija 

6.deň
Celodenný výlet: 
Kúpanie sa v jadranskom mori  v Taliansku na pobreží 
v  letovisku Sistiana a návšteva romantického hradu 
Castello di Mirammare.
Cestou späť zastávka v Novej Gorici

7.deň
Cesta domov
Odchod z Tolminu cca o 9.00 hod.
Príchod domov cca o 21.00 hod.

doplňujúce aktivity:
Konverzačné cvičenia z anglického jazyka.
Športové hry: bedminton, kinball, futbal, volejbal a iné
Večerná opekačka
Návšteva Camp Villi

* Výlet „Tolminska korita“ 

* Jazero BLED a prehliadka tisícročného bledského hradu vrátane kúpania sa v alpskom jazere- výlet autovlakom

* Vodopád Kozjak

* Black Kitchen

* Bovec – Soča – turistické dopoludnie v Julských Alpách

* Kúpanie sa v jadranskom mori v Taliansku v letovisku Sistiana a návšteva hradu Castello di Mirammare

* Pobyt zaŕňa: 

* konverzačné cvičenia v anglickom jazyku priamo v teréne, športové aktivity, lezenie, opekačku a veľa zábavy.

* Kontakt:  Janette Šalachová / 0911 117 336 / kosice@do-fenix.sk

Termín: 9. 7. – 15. 7. 2017
Doprava: mikrobus
Ubytovanie: Škola v prírode, 
Dom Soča, Tolmin
Stravovanie: plná penzia
Poistenie: v cene
Cena: 300,- eur

SUMMER SLOVENIA – SOCA VALLEY
LETNý TURISTICkO – JAzYkOVý pObYT

SLOVINSkO – Julské Alpy / údolie rieky SOČA 

pROgRAM


