
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 5.
Velenje 2018

Kamp Jezero, Velenje:  
ZA VSE UDELEŽENCE ob prihodu prijava na recepciji in plačilo turistične takse v lastni režiji! 
Dobrodošli – prihod in sprejem za udeležence (rudarska malica)
Skupinska postavitev Camp-let tabora v drugi polovici kampa - zaradi optimalne izkoriščenosti parcel 
bomo izbiro parcel koordinirali.
Vsak si postavi sam svojo camp-letko, kdor potrebuje še kakršno koli pomoč oz. osvežitev znanja, bomo 
vsem na razpolago tako iz ekipe Freedom, kot tudi že izkušenejše stranke :-) 
Ker prihajate v rudarsko mesto, bo program temu primerno obarvan - čaka vas “skok čez kožo” s 
programom. Sledi spoznavni večer, druženje ob tabornem ognju. 

Budnica ob 7:30 (rana ura, zlata ura) 
Priprava zajtrkov in druženje 
Geocaching - igra iskanja skritih zakladov v naravi z GPS tehnologijo (za zainteresirane) 
opcija 1: skupinski golf (golf klub Velenje; max 60 oseb, 2,5 € na osebo) 
opcija 2: skupinski sprehod/kolesarjenje okoli jezera (ali v kombinaciji z geocachingom) 
opcija 3: nič od navedenega/ležanje v kampu ;-)
Ribiška koča: predstavitev jezera in življenja v njem + možnost pijače in/ali kosila
Čas za kosilo v lastni režiji ali v gostilni v kampu
Ogled Muzeja premogovništva (6,75 – 9,9 €, nad 6 let) 
Otroške in družinske igre v kampu “Mali športnik”
Pričetek piknika 
Skupina Top band in ples do večernih ur

Joga na SUPih (doplačilo 10€/osebo, prijave v soboto, min. 6 oseb) 
Zajtrkovanje in druženje v kampu 
Odhod iz kampa v mesto (s kolesi ali avtom) 
Otroške delavnice z ustvarjalci iz Zveze prijateljev mladine
Zbor na Titovem trgu, predstavnica Zavoda za turizem Velenje predstavi mesto 
Pohod na velenjski grad in voden ogled dveh najzanimivejših zbirk (Mas-
todont in Afriška zbirka), odhod na skakalnico in razgled na Velenje
Vrnitev v kamp, prosto za kosilo (lahko tudi v mestu)  
Pospravljanje, slovo

PETEK, 1. junij 2018

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00 

Zvečer
...

SOBOTA, 2. junij 2018
 

Dobro jutro
9:00-9:30

9:30
10:00-12:00

12:15 – 14:00 

14:45 – 16:45 
17:00 – 18:00

19:00
20:00

NEDELJA, 31. maj  2015

7:30
Dopoldne:

10:00

10:30
11:30

12:30
popoldne

Uradni pričetek dogodka je v petek ob 17. uri. Kdor želi, lahko prispe v kamp že dopoldne. 
Dogodek je prvenstveno namenjen druženju, zato je program okviren in neobvezujoč. 

Žarovnije bodo  vso nedeljo predstavljali svoje ProQ smokerje in Uuni pizza peči. Udeleženci boste lahko 
sodelovali pri peki pic in okušali odlične BBQ perutničke iz smokerja. 

Z nami bodo tudi minibike.si, mali motorji za veliko zabave! 

Zoo station: najem SUP desk 
(redna cena 10€/uro, udeleženci camp-let vikenda 7€/uro - obvezno freedom zapestnica!)

Golf: igranje golfa http://www.golf-velenje.si/

V kampu ni trgovine, je pa možno naročiti pijačo in mini pice. Na velenjski plaži v Burger kapiji imajo 
odlične, rudarsko poimenovane, lokalne burgerje (odprto 13.00- 20.00; popust z letakom za udeležen-
ce). https://www.facebook.com/burgerkapija/ 


