Bohinj infók
2017.okt. 19-23.
Anyagiak

Szállásköltésgek: 20 euró előleget átutaltunk, a maradék 90 eurót majd tervem szerint a 2. este
szedem össze, ha itt lesz az egész csapat (kártyával nem tudtok fizetni). Ebben benne van a 4 éj
szállás, a reggeli, a vacsora, az ágynemű/törölköző díja, az idegenforgalmi adó és 2db buszos
transzfer. Ha olyan programok lesznek, amihez esetleg kell a busz, azt majd külön kell fizetnünk.
Milyen költségek jöhetnek még? Felvonózás (kb 15 €), hüttézés (ha lesz útközben), wellness, kenu- és
bringabérlés (10-15 €), kaja-pia, stb…

Utazás
Budapest – M7-es autópálya – Siófok – Nagykanizsa – M70-es gyorsforgalmi (ez egy kb 15
km-es 2x1 sávos szakasz, 90 km/h korlátozással) – Tornyiszentmiklós (országhatár) –
Maribor – Ljubljana – Bled – Bohinj. Az út 95%-a jó minőségű autópálya, egyedül a határ
előtti szakaszon van szűkítés, valamint Bled és Bohinj között kb 30 perces országutas szakasz.
Celje és Ljubjana, valamint a határ és Maribor között vigyázzatok, sok a 100-110 km/h-s
korlátozás! +10 km/h-ért még nem büntetnek, már sokszor teszteltem….
Szállás neve: Hostel Pod Voglom
Cím: Ribčev Laz 60, 4265 Bohinjsko jezero, Slovenia
GPS: 46°16'43.2"N 13°51'59.4"E
Magyar autópálya matrica és szlovén is kell természetesen. A szlovént közvetlenül a
tornyiszentmiklósi határ után kb. 50 méterre lévő szlovén MOL kútnál tudjátok megvenni 15
€ áron (7 napos). Illetve a tankolást ne számoljátok ki, mert a zalakomári INA kút és az
országhatár között vagy 50 kilométeren át egyetlen kút sincs!

Programok
-

Érkezés csütörtök este, meleg vacsi 19 és 23 óra között lesz, aki ezt szeretné kérni, hétfőig
jelezze! Utána érkezők hideg csomagot (rántotthúsos szendvics) kapnak.
Tervezett program péntekre: indulás 10 körül, a busz elvisz minket a felvonóhoz, majd irány
Vogel (1500 m) és onnan egy hosszú kirándulással visszajövünk a szálláshoz.
Tervezett program szombatra: kenukat és bringákat bérlünk és felfedezzük a völgy szépségeit
Tervezett program vasárnapra: szurdoktúra, esetleg este egy kis wellness
Hétfőn a szállás elhagyása után megnézzük Bledet, és a Vintgar-szurdokot is, ha szeretnétek.
Esetleg egy ljubljanai városnézést és csevapozást is be lehet iktatni hazafelé!

Természetesen a programok fakultatívak! Aki szeretne, csatlakozhat hozzánk, vagy majd a Sanyi által
szervezett kemény túrához. Előtte este mindig egyeztetünk majd a közösségi helyiségben, hogy mit
tervezünk másnapra.
Ellátás
A reggelink nagyon fapados lesz: kétféle kenyér, lekvár, vaj, csokikrém, méz, májkrém, kenhető sajt,
müzli, corn flakes, gyümölcslé, kávé és tea lesz a terítéken. Érdemes tehát kipótolni, szendvicsnek
valót úgyis kell majd vennünk a kirándulásra. A közeli bolt itt található
https://goo.gl/maps/yPFJbEchXHz (kocsival 2 perc) , este 7-ig van nyitva (vasárnap du. 2-ig).
Vacsorára levest, főételt, desszertet kapunk, ne számítson senki Michelin csillagokra, de a célnak
tökéletesen megfelel. A közösségi teret, kocsmát használhatjuk, de csak az ott vásárolt italokat
szabad fogyasztani!

Felszerelés, mit érdemes hozni
-

felszerelés bringázáshoz/kenuzáshoz: kényelmes nadrág, edzőcipő (nem magasszárú
túracipő!), napszemüveg, kesztyű, stb
túrafelszerelés: túratáska(!), réteges ruházat (meleg cuccok is!, esőálló ruházat), magasszárú
túrabakancs, aláöltöző, pulcsi, cumi (kulacs)
ha esetleg elmennénk wellnessezni: papucs, fürdőcucc, törölköző

Ha még infóra van szükségetek, csörgessetek: 70 52 332 12.

Találkozunk Bohinjban! 

