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Popoln dan 
09.00   prihod v KCS Solkan; ˝welcome drink˝ v baru Čolnarna, kratka predstavitev programa 
09.30   Soča Fun Park – aktivnosti v pustolovskem parku 
12.00   Kosilo (catering Restavracija Mama)                                                                                                              
14.00   Družabne igre                                                                                                                                                   
17.00   Zaključek in poslovitev           

 *  Po dogovoru lahko vključimo dodatno pijačo in večerno zabavo z DJ-jem ali živo glasbo 

 CENA:  48 € / OSEBO (DDV vključen) 

 POMEMBNO 

*Ure so okvirne zaradi predstavitve trajanja posameznega dela programa.                                                                                                  
*V ceni je  zajeta organizacija in izvedba vseh naštetih aktivnosti,  najem  prostora  ter Izvedbo 
pogostitve.                                                                                                                                                                                    
*Na oblikovanje cene vpliva  število uporabnikov. Trenutna cena velja za 30 udeležencev                                                                                                                    

    

 

Podrobni program 

Zjutraj se zberemo v Solkanu, na dvorišču Kajak centra Solkan, kjer vas pričakajo izkušeni in 
usposobljeni inštruktorji pustolovskega parka. V baru Čolnarna popijete jutranjo kavico ali sok ter se 
posladkate z rogljičkom, inštruktorji pa vam ta čas predstavijo program. 
Po dobrodošlici se vkrcamo v raft ter prečkamo smaragdno Sočo. Na desnem bregu reke vstopimo v 
Soča Fun Park in se pod okriljem inštruktorjev preizkusite v dvourni pustolovščini med drevesnimi 
krošnjami. Ovire v pustolovskem parku boste premagovali na višini od 2 do 10 m nad tlemi. Za konec 
preizkusite še »spust poguma«. Na 40 m višine se po 300 m jeklenici ponovno vrnete na levi breg.  
 
Sledi kosilo, ki vam ga pripravijo izkušeni kuharji iz restavracije Mama.   
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Po kosilu se  zberemo na bližnjem travniku, kjer na vas že čakajo pripravljene naloge s katerimi se 
boste spopadli in zabavali v naslednjih dveh urah. Naloge, ki jih boste opravljali   ne zahtevajo  
predhodnega znanja  pač pa so kombinacija psihičnih in fizičnih izzivov. Naloge kot so tek v vrečah, 
prenašanje bremen, hoja s hoduljami, prelivanje vode, tek s smučmi po travi, svinčnik v steklenico, 
človeška samokolnica,… vam bodo pognale kri po žilah in vas pošteno nasmejale. Nudijo vam 
možnost treninga za efektivno reševanje problemov na zabaven in duhovit način. Skupaj se boste 
veselili in spodbujali pri uspešnem reševanju problemov.  
 
Po zaključku iger sledi razglasitev rezultatov in zmagovalca ter poslovitev in   povratek proti domu. 
Seveda pa lahko vaše druženje nadaljujete v bližnjem baru ali  v zabavi z DJ-jem ali živo glasbo, ki  jo 
prilagodimo vašim željam.   
 

 


