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Doplňujúce informácie – Rafting Soča, Slovinsko
Cena pre firemné akcie, program „SOČA TEAM 1“ :

od 185 € *
*cena je stanovená pre min. 12 ľudí

Program „SOČA TEAM 1“ / 4 dňový program zahŕňa:
1. deň) presun Slovinsko - kemp, ubytovanie sa v stanovom mestečku, ( v cene je 3x noc / poplatok ),
welcome drik, drobné občerstvenie.
2. deň) raňajky, 1x rafting + inštruktáž o ovládaní raftového člnu a povelov + prehliadka Izvir prameň rieky
Soča, večerná grilovačka.
3. deň) raňajky, 1x rafting + prehliadka vodopádu Koziak, prehliadka známeho mostu Napoleón (výška
22m), zastávka pri vodopáde Boka výška 106m, večerná grilovačka.
4. deň) raňajky, 1x rafting, koniec programu.
Program ďalej obsahuje: prenájom stanu + nafukovací madrac, tričko „Raftovanie“, fotodokumentáciu
organizátorom, obsiahle fakultatívne výlety s inštruktorom.
Cena pre firemné akcie, program „SOČA TEAM 2“ :

od 190 € *
*cena je stanovená pre min. 12 ľudí

Program „SOČA TEAM 2“ / 4 dňový program zahŕňa:
1. deň) presun Slovinsko - kemp, ubytovanie sa v stanovom mestečku, ( v cene je 3x noc / poplatok ),
welcome drik.
2. deň) raňajky, 1x rafting + inštruktáž o ovládaní raftového člnu a povelov, turistika na historickú pevnosť
Kluže, nahliadneme do 60 metrov hlbokého kaňonu Koritnica, prehliadka kaňonu Veliké Korytá (kúpanie,
opalovanie), večerná grilovačka.
3. deň) raňajky, 1x rafting + prehliadka vodopádu Koziak, prehliadka známeho mostu Napoleón (výška
22m), prehliadka vojenských bunkrov z 1. sv. vojny, zastávka pri vodopáde Boka výška 106m, večerná
grilovačka.
4. deň) raňajky, 1x canyoning Sušec, koniec programu.
Program ďalej obsahuje: 3x raňajky, 2x večerná grilovačka, prenájom stanu + nafukovací madrac tričko
„Raftovanie“, fotodokumentáciu organizátorom, obsiahle fakultatívne výlety s inštruktorom.
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Prostredie:
Rieka Soča pramení v národnom parku Julských Álp pod Triglavom. Je jednou z najkrajších a vodácky
najatraktívnejších alpských riek. Preteká hlbokým údolím lemovaným nádhernými štítmi. Má nádhernú,
krištáľovo čistú vodu priehľadnú do hĺbky niekoľkých metrov a pri raftovaní sa pred účastníkmi otvárajú
pozoruhodné prírodné scenérie.
Raftovať budeme na slovinských riekach Soča a Koritnica, na ktorých sa dajú kombinovať rôzne trasy a
úseky. Bohatý raftový program začneme na najkrajších úsekoch rieky Soča.
Obtiažnosť vody na rafting podľa obdobia :
Máj , Jún, September / Stredne ťažká - ťažká (WW II - WW IV )
Júl, August / Stredne ťažká - rafting pre každého (WW II - WW III)

CENA PROGRAM RAFTING / CANYONING ZAHŔŇA:
Raftový čln, miesto v rafte, kompletnú raftovú/ canyoningovu výstroj (záchranná vesta, prilba, pádlo,
neoprén, neoprénové topánky, bundička, sedák na canyoning). Certifikovaný inštruktor v každom raftovom
člne / canyoning. Komplené zaškolenie / inštruktáž pred raftingom. Teória pádlovania,
bezpečnosť, inštruktáž o ovládaní raftového člnu, povelov, inštruktáž o chovaní sa na divokej vode v
prípade prevrátenia sa, skúška plávania na hádzačke v prúde, rafting na rieke Soča. Inštruktáž pred vstupom
do canyonu, canyoning Sušec, miestne poplatky za rafting/ canyoning. Dopravu na mieste: prepravu
osobných vecí, prípadne prepravu vodičov k vlastnému autu. Presun raftových člnov a technického
materialu počas celého priebehu akcie.
PODMIENKY:
Nutnosť vedieť plávať!
Minimálny vek 15 rokov.
Minimálna výška hladiny na rafting.
Podpísanie reverzu - prehlásenie o účasti na programe na vlastnú zodpovednosť. Pre osoby mladšie ako 18
rokov podpisujú reverz rodičia príp. zákonný zástupca.
Klient je za zapožičaný materiál zodpovedný. V prípade straty alebo vážneho poškodenia je povinný tento
materiál uhradiť v plnej výške.
Vyhradzujeme si právo na:
Zmenu termínu, resp. zrušenie zájazdu pri nedostatočnom počte záujemcov min. 6 osôb.
Zmenu programu, zmenu zjazďovaného úseku, zrušenie programu pri nedostatku prírodnej vody, alebo moc
vysokom stave vody ak inštruktor uzná, že by mohla byť ohrozená skupina príp. jednotlivec.
Vyradenie osoby z programu ( zo skupiny ) / rafting ( z rafového člna ) / canyoning ( zo skupiny ) pod
vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok ak inštruktor uzná, že by mohla byť ohrozená skupina príp.
jednotlivec bez nároku na vrátenie peňazí za danú službu.
Iné:
Zabezpečíme Vám odbornú inštruktáž v anglickom, nemeckom alebo maďarskom jazyku.
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