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Zájezd - Slovinsko 

Základní informace o zájezdu: 

Kód zájezdu:  

Termín:               4. 5.  - 7. 5. 2018 

Počet dní:           4 

Počet osob :       40  

Cena:                   10 930 Kč / osoba na dvoulůžkovém pokoji  

 

Základní informace o zemi: 

Hlavní město :    Lublaň 

Rozloha:              20 273 km2 (cca čtvrtina rozlohy České republiky) 

Počet obyvatel:  cca 2 000 000 

Státní zřízení:      republika 

Jazyk:                    slovinština 

Měna:                   euro 

Cestovní doklady:   do Slovinska je možné cestovat s platným občanským průkazem.  

Slovinsko leží na rozhraní střední Evropy a Balkánu a rozlohou patří spíše k menším státům Evropy. 

Tato země oplývá obrovským přírodním bohatstvím, díky kterému je vyhledávaným místem turistů, 

kteří touží prožít dovolenou jak aktivně, tak i odpočinkově. Slovinsko je možné navštívit v každém 

ročním období. V zimě tuto zemi navštěvují převážně milovníci lyžování. Jaro a podzim je vhodný pro 

ty, kteří rádi chodí po horách, nebo rádi poznávají okolní krásy ze sedla horského kola. Léto zase láká 

milovníky opalování a koupání.  
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Slovinsko 

Program: 

1. den 4.5 (v noci) nebo 5.5. ( v ranních hodinách) 

Odjezd z ČR. Noční přejezd do Slovinska 

V programu je počítáno s nástupními místy: Chrudim-Pardubice-Praha-Benešov-České Budějovice-

Tábor, nástupní čas jednotlivých míst bude upřesněn. 

2. den 5.5 

Ranní příjezd do Slovinska. 

V dopoledních hodinách výlet k jezeru Bled, který patří k jednomu z hlavních symbolů Slovinska. Jezero 

je obklopeno Julskými Alpami a jeho součástí je malebný ostrůvek s kostelíkem a středověký hrad. 

Doprava na ostrov a k hradu je zajištěna lodí pletna, což je dřevěná loď podobná italským gondolám.  

V odpoledních hodinách prohlídka farmy Mulej, která se specializuje na produkci mléka a výrobu 

mléčných výrobků.  

Ubytování: 3*hotel Jelovica, Bled: http://www.hotel-jelovica.si/sl/  

Stravování: polopenze  

 

http://www.hotel-jelovica.si/sl/
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3. den 6.5. 

 

Výlet do Postojnských jeskyní, skvostných krasových jeskyní, považovaných za jedny z nejkrásnějších 

na světě. Dále návštěva hradu Predjama, který je jediný zachovalý jeskynní hrad na světě.  

Možnost návštěvy 2  malebných městeček Škofja Loka a Kamnik spojené s Jožo Plečnikem. 

Možnost fakultativního výletu do Sečoveljských solin. Jedná se o největší slovinské solné pánve. 

Vstupné není zahrnuto v celkové ceně zájezdu. 

Odpolední procházka Piranem, který patří k nejzachovalejším středověkým městům Slovinska.  

Večerní aktivity spojené s hotelovým SPA. SPA za poplatek (cca 540Kč). Není zahrnuta v ceně zájezdu. 

Ubytování: 3* Vile park u moře, Portorož: https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/st-

bernardin-resort/hotel-vile-park  

Stravování:  polopenze 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/st-bernardin-resort/hotel-vile-park
https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/st-bernardin-resort/hotel-vile-park
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4. den 7.5. 

 

V dopoledních hodinách ochutnávka vína s degustací a prohlídkou vinných sklepů. 

V odpoledních hodinách návštěva hlavního města Lublaně. Lublaň je jedním z nejmenších hlavních 

měst v Evropě a zároveň jedním z nejzelenějších měst Evropy.  Toto město je prostoupeno zvláštním 

kouzlem a charizmatem.  Dominantou města je majestátně vyhlížející hrad z 12. století. Město je 

spojené především se jménem nejslavnějšího slovinského architekta Joža Plečnika, který má na 

svědomí mnoho krásných a architektonicky ceněných budov. Tento muž byl také hlavním architektem 

T.G.Masasyka a působil na Pražském Hradě.  

Návrat do ČR 

 

 

V ceně zájezdu je zahrnuto: 

Autobusová doprava včetně tax a poplatků, 2x noci v hotelu 3* (dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 

příslušenstvím) včetně městských a pobytových tax, 1x welcome drink, 2x polopenze (snídaně i večeře v hotelu) 

mimo nápojů, návštěva jezera Bled včetně plavby lodí, 1x návštěva farmy, 1x ochutnávka vín s návštěvou místních 

sklepů, návštěva Postojnských jeskyň vč. prohlídky unikátního hradu Predjama, prohlídka Piranu, česky hovořící 

průvodce po celou dobu programu, bezlimitní cestovní pojištění Allianz včetně pojištění storna zájezdu (ze 

zdravotních důvodů s 20% spoluúčastí), DPH, zákonné pojištění pro případ úpadku CK (CK GRAND AFRIKA je 

pojištěna u České Podnikatelské Pojišťovny).   

 

V ceně zájezdu není zahrnuto: 

Stravování a nápoje mimo výše uvedeného, fakultativní výlet do  Sečoveljských solin, wellness, spropitné 

 
 


