Atrakcje
ZIPLINE PLANICA
Przelatując nad największą skocznią narciarską na świecie doświadczysz wrażeń godnych słoweńskich orłów i
elity skaczących skoczków. Długość zjazdu wynosi aż 566 m - dosłownie w kilka sekund osiągniesz prędkość do
85 km/h.
ZIPLNIE BOVEC
Jeśli jesteś fanem adrenaliny to z pewnością doświadczysz jej w Parku Ziplinowym w miasteczku Bovec w
otoczeniu Alp Julijskich.
Instalacja znajduje się w dolinie Krnica, pomiędzy dwiema górami o wysokości ponad 2000 metrów, Mt. Kanin i
Mt. Rombon.
Wyobraź sobie, że stoisz na platformie 1300 m.n.p.m. spoglądając na swojego instruktora, trochę przerażony i
zdenerwowany. Nagle Twoje stopy opuszczają ziemię, a Ty znajdując się 200 metrów w powietrzu lecisz jak ptak
z prędkością 60 km/h. To doznanie możesz powtórzyć kilkukrotnie na linach o długości od 500 do 700 metrów.
WODOSPAD VIRJE I BOKA
Podczas wyjazdu odwiedzimy dwa przepiękne wodospady. Wodospad Virje, nad którym można poczuć się
dosłownie jak w raju, za sprawą szmaragdowego koloru wody w zbiorniku oraz wodospad Boke - największy i
zarazem najsilniejszy wodospad w całej Słowenii, gdzie woda spada z hukiem z wysokości 106 metrów.
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W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na atrakcje dodatkowe program ulegnie modyfikacji.

Program
DZIEŃ 1

Poranny wyjazd z Katowic, przejazd przez Austrię, zakwaterowanie w hostelu po słonecznej stronie Alp
Julijskich, w jednej z najpiękniejszych dolin na Słowenii, w mieście o nazwie Bovec. Wieczorna integracja.
DZIEŃ 2

Śniadanie do godziny 10:00 a tuż po nim wizyta w słoweńskim centrum sportów extremalnych. Główną
atrakcją dnia będzie Zippowanie w jednym z największych parków w Europie Środkowej. Następnie udamy się
na zasłużony relaks pod wodospad Virje i Boka, gdzie otoczeniu pięknej przyrody spędzimy popołudnie.
DZIEŃ 3

Śniadanie we wczesnych godzinach porannych. Zaraz po nim nieco podnosimy poprzeczkę udając się na Zipline
do kompleksu Nordic Center w Planicy. Zobaczymy tam słynny kompleks 4 skoczni ze słynną skocznią
mamucią, na której co dwa lata organizowane są mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Odcinek lotu
Zipline’a wynosi 566 m długości, a prędkość jaką będziemy mogli rozwinąć dochodzi do 85 km/h. Po wizycie na
skoczni udamy się w drogę powrotną do Katowic.

www.apetytnaswiat.pl

Noclegi
- dogodna lokalizacja hostelu – miejsce spotkań podróżników i miłośników przygód
- tętniący życiem bar
- możliwość wynajmu rowerów
- grill
- TV
- Wifi
- w pełni wyposażona kuchnia
- odkryty taras, na którym można się opalać i popijać kawę z widokiem na góry
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Cena

•
•
•
•
•
•

Przejazdy busem 9 - osobowym – wyjazd i powrót do Katowic
Nocleg w hostelu
Przejazdy tyrolką
Wycieczka do wodospadów
Opiekę pilota
Ubezpieczenie turystyczne pakiet rozszerzony (NNW, KL, Assistance)

•

Wyżywienia

agnieszka@apetytnaswiat.pl

518 209 625
www.apetytnaswiat.pl
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