
OGLED TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL 
»od petka, 17. 5. do nedelje 19. 5.« 

180,00 na osebo 
 

Petek, 17. 5. 2019 
 

 
 

06.00 Zbor na PR Dolgi mostu 
06.30 Odhod 
10.00 Postanek na počivališču  
14.00 Nastanitev v Motelu 
15.00 Trening v Boulderweltu 
20.00 Večerja 
22.00 Spanje 

              

    
 

Sobota, 18. 5. 2019 
 

 
 

 
08.00 Zajtrk 
10.00 Sprehod in športne aktivnosti v parku 
18.00 Ogled tekmovanja za svetovni pokal 
22.00  Spanje 

              

    
 

Nedelja, 19. 5. 2019 
 

 
 

 
08.00 Zajtrk 
10.00  Trening v plezalnem centru DAV  
16.00 Odhod proti Sloveniji 
22.00 Prihod v Ljubljano  

              

    



PRIPRAVE IN OGLED TEKMOVANJA ZA SVETOVNI POKAL 
 
 
 
 
Petek, 17. 5. 2019           

05.45  Zbor na PR Dolgi most 
06.00  Odhod 
10.00  Postanek na počivališču Taurnalm Landzeit 
13.00  Nastanitev v mladinskem hotelu (Lastna malica)  
14.00 – 18.30 Trening v Boulderwelt West 

20.00  Večerja (Kuhamo sami – všteto v ceno) 
20.30 – 22.00 Zabavne igre (biljard, namizni nogomet,…) 
22.00  Spanje 
 
 
 
 
Sobota, 18. 5. 2019           

08.00  Zajtrk (Všteto v ceno) 
10.00 – 15.30 Proste igre v mestnem parku (nogomet, badminton, surfanje na rečnih valovih,..)  
16.00 – 16.30  Kosilo v McDonaldsu (Plača vsak sam - ni všteto v ceno) 
17.30 – 22.00 Ogled tekmovanja za svetovni pokal 

23.00  Spanje 
 
 
 
 
Nedelja, 19. 5. 2019           

07.30  Zajtrk (Všteto v ceno) 

10.00 – 14.00 DAV Kletter und Boulderzentrum Nord   
15.00   Kosilo v McDonaldsu (Plača vsak sam - ni všteto v ceno) 
16.00  Povratek proti domu 
22.00  Prihod domov  
 
 
 
 
Oprema za na pot           

 Potni list ali osebna izkaznica 

 Zdravstvena kartica oziroma zavarovanje, ki velja v tujini (Coris, NLB Vita, modra kartica,..) 

 Osebna zdravila 

 Osebna oblačila (preprosta v katerih boste potovali in hodili dva dni naokrog) + oblačila za preobleč 

 Športna oblačila (v katerih boste trenirali) 

 Osebna prtljaga 
- potrebščine za osebno higieno (tuširanje in umivanje, pižama) 
- oblačila za prosti čas (sprehod po mestu in ostali ogledi) 
- oblačila za trening (oblačila v katerih bo treniral) 
- manjši nahrbtnik za potepanje po mestu 
- oprema za trening (plezalke, vrečka za magnezijo, magnezija, vrv, pas in varovala…) 
- dodatna žepnina za kosila, spominke idr.  
- prigrizki in pijača (bidon) - po lastni želji 
- manjša blazina in tanka odeja za udobnejšo namestitev v kombiju 
- namizne igre za prosti čas (karte, človek ne jezi se, spomin, domino,…) 
-pribor (vilica, nož, žlica, skodelica, krožnik) 

   Vse ostalo kar sem pozabil ali pa menite, da bi bilo potrebno še vzeti in dodati  

   PLAČILO – v treh obrokih po 60,00 EUR - po izstavljenem računu (marec, april, maj) 
      
 
 
Stroškovnik            

 Spanje in zajtrk v mladinskem hotelu  25,00/dan/osebo  

 Najem kombijev za tri dni   35,00/osebo 

 Gorivo, vinjeta, cestnine, tuneli, parkirnina 40,00/osebo 

 Vstopnine v plezalne centre   33,00/osebo 

 Vstopnina za ogled tekmovanja   22,00/osebo    
Cena na osebo:     180,00 EUR      



 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


