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1. GYORS INFÓK






A programot ajánljuk: családoknak, baráti társaságoknak, pároknak, cégeknek, kezdő és tapasztalt
raftosoknak egyaránt
Jelentkezési feltételek: 10 éves kortól, úszás tudás, úszást segítő mellényünk viselése kötelező,
legnagyobb mellkas méret 112 cm
Időtartam: egész napos program utazással öltözködéssel együtt, a folyón kb. 4 órát töltünk
Nehézség: közepes nehézségű, technikás vadvíz (WW I-III)
Hossza: 19 km

Amiről mi gondoskodunk
 minden szükséges felszerelés a vadvízi túrához (sisak, mentőmellény, neoprén ruha, neoprén cipő,
evezős dzseki, evező)
 profi túravezetés (szlovén minősítéssel rendelkező túravezetők)
 transzfer Bovec és a folyó között
 folyóhasználati díj
Mit hozz magaddal:
 Fürdőruha
 rövid ujjú lycra (gyorsan száradó, műanyag póló – nem pamut!)
 törölköző
 szemüveg/napszemüveg rögzítő pánt
 naptej
Találkozóhely:
 Soca Rider Iroda
Bovec 5230 Trg Golobarskih zrtev 40
Bovec főterétől 10 m-re, egy kis utcában található, a Kavarna kávézó alatt.
Fizetési lehetőség irodánkban:
 euróban, készpénzben tudod rendezni az anyagiakat

2. TÚRÁRÓL


Egész napos Rafting túránk során, a Soca folyó teljes, rafttal evezhető szakaszát bebarangoljuk! A
délelőtt folyamán a vadregényes Felső-Socán evezünk, melyet a Soca egyik legszebb szakaszának
gondolunk hatalmas mohás sziklafalai, a folyó fölött átívelő függőhídjai, oldal vízesései és sok helyen
összeszűkülő hangulatos szakaszai miatt.



A Soca legakciódúsabb szakaszát pedig délutánra tartogatjuk, nagy fehér sziklák közt kanyargunk,
technikás vonalakat evezünk, felfröccsenő hullámok és izgalmas zúgók teszik felejthetetlenné az
utolsó pár km-ét is a folyónak!
Nem sietünk sehova, hiszen mienk az egész nap, megállóink során lesz lehetőség úszkálni, vízbe
ugrálni kisebb nagyobb sziklákról, megcsodálni a mélyben úszkáló pisztrángokat, kortyolni egyet a
Soca kristálytiszta vízéből és gyönyörködni a Soca völgye fölé magasodó 2000 m-es hegycsúcsokban!

3. RÉSZLETEK


Várunk Benneteket a Soca Rider vadvízi bázisára, melyet Bovec főterétől 10 m-re, egy kis utcában
találsz, a Kavarna kávézó alatt.
Itt kerül sor az anyagiak rendezésére, a fennmaradó/teljes összeget euróban, készpénzben tudjátok
fizetni, irodánkban bankkártyás fizetésre sajnos nincsen lehetőség.



A túrán való részvétel feltétele a Felelősség vállalási Nyilatkozatunk aláírása, melyet kérjük
figyelmesen tanulmányozzatok át.



A papír munka elrendezése után bemutatjuk a Soca Rider túravezetőit akik segítenek a vadvízi
felszerelések összegyűjtésében (sisak, neoprén cipő, mentőmellény, neoprén ruha) majd a Soca Rider
kisbuszába és/vagy 8 fős terepjárójába szállunk és 10 percet utazunk Rafting túránk beszálló helyéig.
Irodánkban van lehetőség értékeitek biztonságba helyezésére.



A folyóparton átöltözünk és a biztonságtechnikai oktatás után kezdődhet a RAFTING!



A Soca Rider kisbusz és vagy 8 fős terepjárója várni fog ránk rafting túránk kiszálló pontján, ahol
rögtön átöltözhetünk, és egy rövid utazás után ismét Bovecbe, a Soca Rider irodájában leszünk.

Rólunk írták
-----------------------------------------------------“Hetekkel a túránk előtt vettük fel a kapcsolatot telefonon a SR csapattal. Azonnal sikerült, annak
ellenére,hogy ez este "munkaidőn" túl történt 7 főre kértünk félnapos túrát. Extra transzfert kértünk, mivel
bringatúrán voltunk és egy közeli kisvárosban volt a szállásunk. A válasz "természetesen megoldjuk" volt.
Még egy-két egyeztetés és eljött a túra napja. Az sem okozott problémát, hogy a túra napjára egyel
megnőtt a csapat létszáma. Egy két telefon és a megszokott "nem gond, megoldjuk" válasz. Pontosan
érkeztek értünk a szállásunkra, rövid ismerkedés és villámgyors autózás után megérkeztünk a folyóhoz,
ahol vártak minket a felszereléseink.
Minden a megfelelő méretben, ahogy előre egyeztettünk. Beöltöztünk és kezdődött az oktatás.
Nem túl hosszú, de hatékony. Kiokosodva indultunk neki a folyónak. Volt minden, kisebb nagyobb zúgók,
sziklák, fürdés. Megálltunk egy helyen ahol csendesebb volt a víz, itt a srácok csúszdát kreáltak az egyik
raftból. Később egy kb. 6 méteres szikláról ugrál tűnik a kristálytiszta vízbe.
A visszaérkezésünk ugyanolyan gördülékeny volt. Gyors átöltözés és indulás. Minden szuper volt az első
kapcsolatfelvételtől az utolsó pillanatig. A kedvesség, a rugalmasság, a szakértelem. Az egész hozzáállás.
Szuper élmény volt. Köszönjük!”

------------------------------------------------------

4. TALÁLKOZÁSI PONT ÉS PARKOLÁS


Találkozási pont: Soca Rider Iroda
Irodánkat Bovec központjában a főtértől 10 m re egy kis utcában találod a KAVARNA kávézó alatt.
Pontos címünk:
Trg Golobarskih zrtev 40., Bovec 5230



Parkolni kb. 500 m re a főtértől a Mercator szupermarket mögötti nagy, ingyenes parkolóban tudtok.
Értékeiteket kérlek ne hagyjátok az autóban, irodánkban el tudjuk zárni azokat.

5. BOVEC MEGKÖZELÍTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL


Bp (M7-M70-A5) – Lendava - Maribor (A1, E57) - Ljubjana (A2, E61) - Kranj (A2) –Jesenice zahod
(201) Itt kell lemenni a szlovén autópályáról – Kranjska Gora - Tarvisio (SS54) – Predel hágó – Bovec
580 km



Bp (M7) - Székesfehérvár (8) - Rábafüzes (E66)- Graz (A2) - Klagenfurt (A2) – Villach (A2) - Tarvisio
(SS54) – Predel hágó - Bovec 560 km



Bp (M1-A4) - Pandorf (50) - Eisenstadt (S31-S4-A2) vagy Schwechat (A4-S1-A2) - Graz (A2) Klagenfurt- Villach- Tarvisio (SS54) – Predel hágó - Bovec 610 km vagy 640 km



Autópálya díjak:
Magyarország: 2975 Ft (heti), 4780 (havi)
Ausztria: 8,5 EUR (10 napra), 24,8 EUR (2 hónapra)
Szlovénia: személy autóra: 15 EUR (heti), 30 EUR (havi), kisbuszra 30 euro (heti)

6. HASZNOS BOVECI INFÓK


Mercator szupermarket: hétköznap és hétvégén is nyitva vasárnap 12:00ig (Ünnepnapok kivételével!)
Benzinkút: a város szélén található, éjszakára bezár
Gyógyszertár (Lekarna): a központtól 5 perc sétára van a főút mellett, szombat délelőtt kivételével
hétvégén zárva
Orvosi ügyelet: Tolmin, legközelebbi korház Šempeter-Nova Gorica



Éttermek: Több étterem is található Bovec főterén és környékén. Hétvégéken és augusztusban
érdemes előre helyet foglalni. Kisebb helyi étterem található még Kal-Koritnicában a főút mellett és
Čezsoča-ban is.



Kávézók-bárok: Reggel már korán be lehet ülni kávézókba reggelizni és kávézni. Az este szórakozni
vágyók, több jó bár közül válogathatnak.



Szállások: Bovec és közvetlen környékén számos hotel, apartmanház hostel és kemping található. Az
augusztusban érkezőknek érdemes előre szállást foglalni.

7. FIZETÉS





Jelentkezésedet elfogadjuk e-mailen, telefonon, vagy weboldalainkon található foglalási rendszereken
keresztül. A jelentkezésed után 20% előleg befizetésével tudod a helyedet biztosítani.
Az előleget weboldalunkon biztonságos bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással tudod rendezni.
Fenntartjuk a jogot a jelentkezésed törlésére, amennyiben az előleg összege nem érkezik meg
számlánkra az esedékesség napjáig.
A túra árának többi részét készpénzben tudod rendezni irodánkban a túra megkezdése előtt.
Irodánkban kártyás fizetési módra nincs lehetőség. A fizetést csak euróban és készpénzben tudjuk
elfogadni.

8. LEMONDÁSI FELTÉTELEK


Kérünk minél gyorsabban értesíts minket, amennyiben fontosnak találod a jelentkezésed lemondását.
Mivel mi elveszítjük a lehetőségét, hogy a lefoglalt helyekre más egyéni, vagy csoportos túrázókat
szervezzünk, szigorúan ragaszkodunk a következő feltételekhez:



Ha mi mondunk le túrát - Soca Rider ritkán mond le túrát, de fenntartjuk a jogot a lemondásra, vagy új
időpont egyeztetésére, veszélyes vízállás, nem elegendő jelentkező és egyéb rajtunk kívül álló ok miatt.
Ha mi mondunk le túrát, visszatérítünk minden hozzánk befizetett összeget, de nem tudunk
megtéríteni utazási, vagy egyéb költségeteket, melyek felmerülhettek. (A Soca Rider túrái eső esetén,
menetrend szerűen indulnak.)



Ha Te mondod le a túrát a teljes összegét visszatérítjük bármelyik olyan előlegnek, amelyet a túra
időpontja előtt legalább 20 nappal törölsz. 20 napon belüli törlésnél az előleg nem visszatéríthető.

Rólunk írták
-----------------------------------------------------“ Tíz éve jártam itt először és már akkor nagy élmény volt. Most sem csalódtam benne. A természeti
környezet isteni, a folyó kristály tiszta, természetes és vad. Nagyon szeretem. Külön köszönet a Soca Rider
csapatának, akik megszervezték nekünk az élményt. Fél-fél nap rafting és kajak volt a program. Nagyon
lelkiismeretesek voltak, szórakoztatók, felkészültek, pontosak.
Köszönjük az élményeket Petrának, Gyulának, Lacinak, Józsinak és a szlovén vezetőnknek. Csak ajánlani
tudom őket. Már a honlapjuk is tetszett. Könnyű volt rajta választani, összerakni a programot, fizetni az
előleget. Gyorsan visszajelentkeztek.”

------------------------------------------------------

9. IDŐJÁRÁS




Mindig reméljük a jó időt, de előfordulhat hűvösebb csapadékosabb idő is. Az alábbi táblázat
szemlélteti a havi csapadék mennyiséget és hőmérséklet átlagokat márciustól októberig. Az aktuális
időjárás jelentést itt találod angol nyelven:
http://meteo.arso.gov.si/met/en/weather/fproduct/
Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Havi átlag hőmérséklet (celsius)

6.5

12.8

15.2

19.4

22.6

22

16.6

10.3

Napsütéses órák száma

158

161

190

204

252

237

183

149

Csapadék (mm)

163

203

221

203

187

200

267

324

Örülünk, hogy megtaláltál minket és reméljük, hogy csatlakozol hozzánk a közeljövőben valamelyik izgalmas
vadvízi programunkon. Ha kérdésed van valamivel kapcsolatban, kérünk lépj velünk kapcsolatba.
Üdvözlettel,
a Soca Rider csapata

