
Za vaša popolna doživetja – Freedom center Celje

INFO: pokličite 041 739 688 (Tanja) ali 064 119 119  
oz. pišite na tanja@freedom-center.si

Program

Kamp park Lijak

Dobrodošli – prihod in sprejem za udeležence
Skupinska postavitev Camp-let tabora v družbi drugih počitniških vozil
Pozdrav gostom in predstavitev lokacije 
Spoznavni večer, druženje in prepevanje ob tabornem ognju

Kamp park Lijak

Jutranja kavica in zajtrk v lastni režiji
Voden pohod na Skozno - 4 h (nezahteven), z vmesnim postankom v vinski kleti
Skozno je naravni most in jama/okno, ki se nahaja na robu Trnovskega gozda nad vasjo 
Šmihel. Z mostu je lep razgled na spodnji del Vipavske doline, Trstelj in del Jadrana

Krajši pohod v isti smeri (samo del poti) - 2 h
Za manjše in malo večje otroke bodo potekale otroške delavnice
Čas za kosilo v lastni režiji + degustacija več kot žarov Big Green Egg
Skupinske igre: kmečke igre + veliki finale skupin v nogometu
FREEDOM piknik
gratis za freedom kupce in prijavljene člane CCS
Ob tabornem ognju žur do jutranjih ur

Kamp park Lijak

Jutranja kavica in zajtrk v lastni režiji
Vodeno kolesarjenje po Šempaskih bregovih - pot vodi tudi  
mimo akumulacijskega jezera Vogršček
(možnost najema kolesa)

Kosilo v lastni režiji
... na snidenje!

* Doplačila - akcijski cenik v času dogodka:
adrenalinski park N. Gorica (spust čez reko Sočo) - Soča fun park: 10% 
popust na goste dogodka
tandemski polet z jadralnim padalom (v primernem vremenu - možnost 
skoka med sobotnim pohodom na Skozno): 122 € na skok
bungee jumping Solkanski most: 50 € - 10%
rafting, kanjoning - Soča vabi; več info na: http://www.top.si/cenik/

PETEK, 27. maj 2016

16.00:
17.00: 
19.00:

po 19. uri:
...

SOBOTA, 28. maj  2016
 

Dobro jutro:
10.00 – 13:00:

ali:

9.00 – 11:00:
10.00: 
13:00: 
16.00:

po 18. uri:

...

NEDELJA, 29. maj  2016

Dobro jutro:
10.00 – 13:00:

14:00:
Po 15. uri:

Uradni pričetek dogodka je v petek ob 16. uri.  
Kdor želi, lahko prispe v kamp že dopoldne. 

3.
Vipavsko 2016


