PROGRAMI ZA ŠOLSKE SKUPINE in ŠTUDENTE
Pac Sports iz Bohinja bo za vaše učence organiziral najboljši sportni dan, zaključni izlet ali športni tabor v Bohinju:



Športni dan: VESLANJE S KANUJEM, GORSKO KOLESARJENJE, PLEZANJE

Učence razdelimo v tri skupine. Ena skupina gre na izlet z gorskimi kolesi, druga na izlet s kanuji, tretja pa na plezanje Pod Skal'co.
Čez uro in pol se dobimo na zbirnem mestu (Hotel Pod Voglom), kjer se skupine zamenjajo. Pred tretjo menjavo imamo ponavadi
pol ure počitka za malico, nato skupine opravijo zadnjo aktivnost. Celoten program traja 4,5 - 5 ur.
V kolikor se šola odloči le za dve aktivnosti (gorsko kolesarjenje, kanu) je cena 13 €/učenca.

cena: 15 €/učenca



Športni dan: ADRENALINSKI PARK

Adrenalinski park predstavlja poligon na višini 8 metrov, kjer učenci pod budnim nadzorom inštruktorjev izvajajo zahtevane
naloge. V kolikor je učencev več kot 40, jih razdelimo v dve skupini. Ena gre na Adrenalinski park, z drug pa se sprehodimo okoli
Bohinjskega jezera ali pa skupina na lokaciji Hostla pod Voglom igra odbojko ali pa se zabavajo na obali Bohinjskega jezera.
Čez dve uri in pol se skupini zamenjata. Celoten program traja 3 - 4 ure.

17 €/učenca (>30 pax),
19 €/učenca (od 20 do 30 pax),
21 €/učenca (od 12 do 19 pax)



Športni dan: Avantura RAFTING na Savi Bohinjki

Spust po reki Savi Bohinjki z Avanturo je razburljiv izlet za
učence, ki poleg uživanja v naravnih lepotah reke, uživa
tudi v odkrivanju svojih sposobnosti pri premagovanju
brzic v stabilnih raftih. Izlet pričnem na Bohinjskem
jezeru, zaključimo pa v Bohinjski Bistrici. Dolžina odseka
znaša 6 km.

cena: 17 €/učence
V ceno zgornjih športnih programov je vključeno: najem opreme, vodenje in uporaba sanitarij.
Predviden pričetek programa je ob 9h (lokacija Hotel Pod Voglom), zaključek pa ob 15h.
Minimalno število učencev je 20, maksimalno pa 100.

ZAKLJUČNI OZ. KONČNI IZLET
Tudi letos Vas lepo pozdravljamo in Vas vabimo, da se za Vaš pomladni oz. jesenski športni dan ponovno oglasite pri
nas v Bohinju. V kolikor nas še niste obiskali in nas ne poznate, pa Vas vabimo, da se v nadaljevanju seznanite z
našimi zanimivimi športnimi programi, namenjenimi osnovnim in srednjim šolam.
Predlagamo izredno aktualen program ZAKLJUČNEGA DNEVA ob koncu šolskega leta. Vaši učenci bodo z našo
pomočjo svoje šolsko leto zaključili z nepozabnim izletom.
Programe Vam sestavimo tudi individualno, glede na Vaše želje in zahteve, ki lahko vključujejo tudi ostale športne
vsebine, ki jih izvaja Pac sports (kajak, soteskanje, nočni izlet s kanujem, … ).

A. VODNE NORČIJE








IZLET S KANUJEM PO JEZERU
PLEZANJE Pod Skal'co
SLACK LINE pri Hostlu pod Voglom
kosilo
RAFTING PO SAVI BOHINJKI
VODNI PARK (doplačilo 7 €/uč)
večerja

S programi pričnemo ob 9.00 in zaključimo ob
23.00. Minimalno število udeležencev je 30,
maksimalno pa 100.
Programe sestavimo tudi individualno, glede na
želje profesorjev in učencev.

cena: 38 €/učenca

B. BOHINJSKA AVANTURA I.






ADRENALINSKI PARK
kosilo
IZLET S KANUJEM PO JEZERU
PLEZANJE POD SKAL'CO
večerja

cena: 38 €/učenca

C.






BOHINJSKA AVANTURA II.

ADRENALINSK PARK
SLACK LINE PARK
kosilo
RAFTING PO SAVI BOHINJKI
večerja

Dodatna ponudba:
 Avtobusni prevoz
 Večdnevni programi
 Individualni programi

cena: 45 €/učenca
Informacije in rezervacije: Katarina Đurđević (041/389-998) in Hostel pod Voglom (040/864-202)
Pac sports, Brut Jurkovič s.p.
Ribčev laz 50
4265 Bohinjsko jezero

DOBRODOŠLI V BOHINJU!

