
 Klub skalničkářů Praha ve spolupráci s Cestovní kanceláří Víkend zve na tematický zájezd 
 

   

Slovinské Julské Alpy nabízí krásné vápencové vrcholky s nádhernými výhledy i horské 
louky s odolnou a unikátní květenou. Túry v programu mají různou obtížnost, u všech Vám 
však s podstatnou částí převýšení pomůže „stroj“ (lanovka, bus či minibusy). Průvodkyně 
vymezí vždy jen prostor, organizační zásady 
a popíše možnosti pohybu v terénu - a pak 
už si každý může zvolit podle sebe. 

 

Ubytování je zajištěno v osvědčeném 
hotelu v Bovci, ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím a polopenzí.  
 
     Program zájezdu:   
 
 1.den:  Sraz u krátkodobých zastávek busů v ulici 

Na Florenci ve 22.00 hod., jízda do Julek přes noc; 

 2.den:  Busem na sedlo Vršič (1611), „zahřívací 
kolečko“ na sedle Vršič, transfer na hotel v Bovci; 

 3.den:  Z Bovce (460) ↑↓ lanovkou do 2200 m n. m. (~20€, senioři 18€), středně těžká túra na Kanin (2587), 
méně zdatní mohou na chatu Dům Petra Skalarja. 
Lanovkou dolů, pak Plužne a vodopád Slap Virje; 

 4.den:  Busem přiblížení k charizmatické dominantě 
Mangart (2679), dál minibusy (~10€/os.) k parkovišti 
(1906). Středně těžká túra na vrchol s neskutečným 
kruhovým rozhledem. Špičkový zážitek prožijí i méně 
zdatní, a to i bez dosažení vrcholku. Obdobně zpět; 

  5.den:  Krátká procházka kolem úžasných skalních 
roklí Korita Soče. Busem opět Vršič (1611), lehká 
túra na Slemenovu špicu (1911) s panoramatickými 
výhledy. Není nutné celou túru projít, třeba Vás 
zaujme i bližší, jižní strana Malé Mojstrovky. 
V podvečer odjezd, noční přesun do Prahy; 

  6.den:  Návrat do Prahy časně ráno  
 

pá 24.6. – st 29.6.2022       jízdné busem, 3x hotel s polopenzí, průvodce           8400,-Kč 

 

  Informace a přihlášky: Alena Vnoučková, 775 209 180 
 

Záloha 3000,- Kč/os, možnost stornovat do 24.2.2022 bez poplatku, poté viz všeobecné smluvní podmínky 
CK Víkend, podrobněji www.ck-vikend.cz, (O zájezdech, Organizační podmínky). CK nabízí zprostředkování 
cestovního pojištění Uniqa, vč. covid-19, storna K7S15P - příplatek cca 390 Kč (upřesníme v únoru 2022). 
Poslední programový den povinná 9h.bezpečnostní pauza pro řidiče. Cena vychází z počtu 30-32 účastníků. 

www.ck-vikend.cz 

JULSKÉ ALPY 
 

vodopád  
Slap Virje 
 

z výstupu na Mangart (2679)  

Malá Mojstrovka,  
hřeben od úpatí  

- hřeben 


