Program 24. poletnega tabora SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume
Kamp Klin Lepena, 20. julija do 3. avgusta 2019
Dan
Sobota,
20. 7.

Nedelja,
21. 7.

Ponedeljek,
22. 7.
Torek,
23. 7.
Sreda,
24. 7.
Četrtek,
25. 7.
Petek,
26. 7.
Sobota,
27. 7.

Aktivnost
Srečanje občinskih odborov SDS –
osrednja prireditev, pozdrav
predsednika in gostiteljev,
predstavitev regijskih kulinaričnih
ponudb, kulturno-zabavni program z
živo glasbo
Skalaška nedeljska maša z
blagoslovom plezalne vrvi in cepina

Lokacija/izhodišče in čas
Letališče Bovec ob 11.
uri

Opomba
Za vse

Cerkev sv. Jožefa v vasi
Soča ob glavni cesti
Bovec – Trenta
ob 11. uri s farani

Za vse

Popoldan s članicami Ženskega
odbora SDS

Letališče Bovec ob 14.
uri

Za vse

Individualni ogled stalne in/ali še
posebno priporočljivo začasne
razstave Sosedova zgodba v
Kobariškem muzeju
Vzpon na Rombon (2208 m) čez
Koto (1313 m) po sledeh soške
fronte
Počitek z druženjem in kopanjem v
Soči pri Kampu Klin
Po priljubljeni krožni sprehajalni poti
v bližnji okolici Bovca mimo Plužen
Rafting

Na vhodu v Kobariški
muzej ob 15. uri

Za vse

Ob 6. uri pri trdnjavi v
Klužah

9 do 10 ur zahtevne,
neoznačene poti za tiste z
dobro kondicijo
Za vse, ki jih hlad gorskih
rek poživlja
2 uri sprehoda za vse

Vzpon do Koče na Doliču (2151 m)

Iz Zadnjice ob 7. uri

SDS na vrhu Triglava (2864 m)

Od Koče na Doliču

Nedelja,
28. 7.
Ponedeljek,
29. 7.

Počitek in aktivnosti po lastni izbiri

Torek,
30. 7.

Kopanje v čudovitem naravnem
kopališču reke Nadiže

Sreda,
31. 7.

Ogled informacijskega središča
Triglavskega narodnega parka Dom
Trenta

Vzpon na odmaknjeno lepotico
Zahodnih Julijcev Strmo peč (2379
m)

Od jutranje kave do
nočnega spanca
Postaja A – Dvor žičnice
na Kanin ob 10. uri
Znano ob prijavi

V Kampu Klin ob 5. uri
ali na Planini Pecol nad
Nevejskim prevalom
(Sella Nevea) ob 6. uri
Pri Napoleonovem
mostu 1,5 km iz vasi
Podbela se dobimo ob
14. uri
Na vhodu v
informacijsko središče
ob 10. uri

Za vse ob predhodni prijavi
5 ur zahtevne poti za tiste z
dobro kondicijo
7 do 8 ur zahtevne plezalne
poti preko vrha nazaj v
Zadnjico
8 ur zahtevne označene poti
za tiste z dobro kondicijo
Celjenje žuljev s splošnim
zdravilnim užitkom
Za vse

Četrtek,
1. 8.

Tradicionalna gorniška tura do križa
na Škrlatici (2740 m)

Od Aljaževega doma v
Vratih ob 5. uri

Petek,
2. 8.
Sobota,
3. 8.

Korenine slovenstva - simpozij
raziskovalcev etnogeneze
S kolesom ob Soči in Lepenjici v
dolino Lepene do doma Klementa
Juge

Kulturni dom Bovec ob
9. uri
Po skupni jutranji kavi v
Kampu Klin ob 9. uri

10 do 12 ur zahtevne
zavarovane poti za tiste z
dobro kondicijo
Za vse
Lažja do srednje zahtevna
kolesarska pot

Za vse dejavnosti sprejemamo prijave na elektronski naslov: tabor.lepena@sds.si.
V primeru slabega vremena lahko določene aktivnosti odpadejo!
Vsi odhodi na aktivnosti so navedeni na lokacijah/izhodiščih, po predhodni napovedi pa bo možnost
priključitve tudi od drugod.
Za obisk organiziranih skupin iz občinskih odborov SDS za soboto, 20.7.2019 ali za kak drug dan, je
potrebna predhodna najava.
Vse aktivnosti, razen izrecno navedenih individualnih, bodo vodene, udeležba je na lastno odgovornost.
Kontakt za informacije je elektronski naslov: tabor.lepena@sds.si ali mobilna telefonska številka
069 949 252.

