RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

SLOVINSKO známé i neznámé, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
s výletem do italského TERSTU a zámku Miramare

Termín: pátek 4. května – středa 9. května
Program
1. den: odjezd z Roudnice n.Labem / Prahy ve 22 / 23 hodiny, transfer přes Rakousko
2. den: perly Julských Alp: Triglavský NP, http://www.tnp.si
- soutěska VRATA, túrka pod severní stěnu Triglavu,
- PERIČNIK, dvoustupňové vodopády, prohlídka srdce Triglavského NP KRANJSKE GORY,
- PLA NICA, mamutí skokanské můstky, prameny řeky Sávy, pěší túrka
- VINTGAR, romantická soutěska dlouhá 1400 m (4€/skupina pravd. méně),
ubytování v oblasti Kranska
3. den: jezerní oblast Julských Alp:
- letovisko BLED, http://www.bled.si s majestátním hradem (cca 8 €), procházka po jezerní
promenádě, dále do nitra Triglavského národního parku
- jezero BOHINJ, http://www.bohinj.si: výjezd lanovkou nad jezero na předvrchol hory Vogel
(cca 12,5 €, vrchol 1922 m, úchvatné rozhledy, alpská květena), stylové jídlo a pití v horské
chatě, za dobré viditelnosti jsou vidět tři nejvyšší vrcholy tří pohoří Slovinska,
- variantně (nižší viditelnost) plavba lodí po Bohinjském jezeře (cca 9-10 €)
- nejvyšší slovinský vodopád SAVICA, 72 m vysoký (2,7 €/skupina)
dojezd na ubytování v Lublani – večerní špacír
4. den: Plečnikova LUBLAŇ - toulky po (některých) Mistrových (pře)stavbách a Kras
projekty, rekonstrukce objektů, některé z nich navštívíme
* Trojmostí, 1929-1932, Čevljarski most, 1931-1932, Tržnice, 1939-1942
* park Tivoli (1931), Kněžský seminář a Národní a universitní knihovna,
* budova Skupščiny (Katedrála svobody, 1947)
* kostely: sv. Františka z Assisi, sv. Michala na Lublaňských blatech,
event. komplex hřbitova Žale s hrobkami (A.B.Jegliče, I.Šušteršiče,
* dům „Žehlička“, 1932-1934, * Plečnikův dům, 1921-1930
Následující nabídka je variantní:
a) jeskyně POSTOJNA, http://www.postojnska-jama.si, 21,70 €!, největší a

jedna z nejbohatších krápníkových jeskyní Evropy, jízda podzemním
vláčkem, koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb, nebo
b) Postojna + Predjamský hrad, 27,40 €! nebo
c) Postojna + Slovinský1) / Středomořský oběd2) 33,90€ - dvě možnosti
1)

- hovězí polévka, grilovaná vepřová kotleta, smažené krůtí medailonky, restované brambory,
zelenina, sezónní salát
2)
- salátová mísa, pečeně z býčka, grilovaný krůtí filet, opékané rozmarýnové brambory, středomořská
zelenina, ovocný pohár

dojezd na ubytování v Lublani – večerní špacír, pozn.: program můžeme i otočit.

5. den: Jadran a na skok do italské provincie Friuli Venezia Giulia:
PIRAN, letovisko při stejnojmenném zálivu, rodiště skladatele a houslového virtuosa
Giuseppe Tartiniho (1692–1770), nad městečkem kostel sv. Jiří
- prohlídka, možný oběd, variantně!
- koupání ve vodním parku Laguna Bernardin, největší vodní komplex na pobřeží
Slovinska (1000 m2 vody), koupání v mořské vodě vyhřáté na 29-31oC, whirpooly 34-36oC,
pouhých 9€/2 hodiny,https://www.hoteli-bernardin.si/en/experiences/laguna-bernardin-water-park

TERST, přístav a bulváry v okolí, náměstí, katedrály či římské památky, www.triestetourism.it,
- sightseeing tour městem s 1-2 zastávkami
MIRAMARE, habsburský zámek s parky http://www.castello-miramare.it/eng, (8€/ parky
zdarma), vzpomínka na císařovnu Sisi, císaře Maxmiliána… chudáka jej popravili v Mexiku
GRADO, středomořská večeře v romantickém přístavním městečku a odjezd do ČR
6. den: noční transfer přes Rakousko, návrat do Budyně / Roudnice n.L v brzkém ránu.

Cena 5.900 Kč zahrnuje:
* dopravu autokarem,
* 3x ubytování v hotelu se snídaní na dvou místech,
* služby průvodce a místní průvodkyně po Lublani, infomateriál
* cestovní pojištění,
* pojištění CK proti úpadku,… sladké pokušení
Doprava: zájezdový autokar s klimatizací, polohovatelné opěrky, možnost vysunutí vnitřního
sedadla do uličky, WC, CD/DVD přehrávač; za české koruny studené i teplé nápoje.
Ubytování a stravování: ve dvou ***hotelích:
- první v oblasti Kranska (v jednání s několika z nich)
- druhý na okraji Lublaně v dojížďkové vzdálenosti do centra http://www.hotelmedno.si/en/hotel-medno – počítáme s noční Lublaní po oba večery
- snídaně klasická kontinentální bufetová
- večeře v Lublani doporoučí místní průvodkyně, (bude lepší-stylovější než v hotelu)
začíná na 10 €.
Doporučené kapesné na vstupné začíná na 70–80€: v zájezdu je navrženo poměrně dost
atrakcí, z nichž některé nejsou nejlevnější (jeskyně Postojna v příp. kombinaci i více).
Až na výjimky (opět ta jeskyně Postojna) je možná alternativa, která znamená poměrně
značnou úsporu na vstupném.
Pojištění: cena zájezdu zahrnuje komplexní cestovní pojištění do zahraničí, viz
http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf a povinné pojištění cestovních kanceláří
proti úpadku http://www.toulkyevropou.cz/garance.php.
CK si vyhrazuje právo drobných přesunů / úprav programu podle nepředvídaných okolností.

