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

   

Na rok 2020 - trochu překvapivě - měníme destinaci cíle našeho červnového zájezdu na 

Julské Alpy, kam CK Víkend vloni připravila po letech krásný nový program.  
 

Túry, které nám CK nabízí, nejsou obtížné; u všech je podstatná část převýšení „zdolaná 

strojem“ (lanovkou, busem, minibusy). Průvodkyně vymezí vždy jen prostor, organizační 

zásady a popíše možnost pohybu v terénu - 

a pak už si každý může zvolit podle sebe. 
 

Ubytování je zajištěno v pěkném hotelu 

v Bovci, ve dvoulůžkových pokojích 

s příslušenstvím a polopenzí.  
 

 

     Program zájezdu:  
 

 1.den: Sraz u krátkodobých zastávek busů v ulici 

Na Florenci ve 21.00 hod., jízda do Julek přes noc; 

 2.den: Busem na sedlo Vršič (1611), „zahřívací 

kolečko“ na sedle Vršič (východní strana od silnice) 

na získání přehledu a seznámení s Julkami; 

 3.den: Z Bovce (460) ↑↓ lanovkou do 2200 m n. m. (ve skupině ~18 €), středně těžká túra na Kanin (2587), 

méně zdatní mohou i změnit cíl na chatu Dům Petra Skalarja. Sjezd lanovkou, pak do Plužne, asi 20‘ pěšky 

k vodopádu Slap Virje (viz obrázek); 

 4.den: Busem přiblížení k charizmatic. dominantě 

Mangart (2679), dál minibusy (~10€/os.) k parkovišti 

(1906). Středně těžká túra na vrchol s neskutečným 

kruh. 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 panoramat. 

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 (metro v prov.) 
 

út 30. 6. – ne 5. 7. 2020         jízdné busem, 3x hotel s polopenzí, průvodce                  7800,-Kč 

 

  Informace a přihlášky: Alena Vnoučková, 775 209 180 
 

Na zájezd se vztahují všeobecné smluvní podmínky CK Víkend, uvedené na www.ck-vikend.cz, v sekci O 
zájezdech, Organizační podmínky. První a poslední programový den povinná 9hodinová bezpečnostní 

pauza pro řidiče. Záloha 3000,- Kč. 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 
od 

http://www.ck-vikend.cz/

