
SŁOWENIA
05 – 09/09/2018

Słowenia  dobrze  komponuje  się  z  pobliską  Chorwacją  czy  Austrią.
Odwiedź ją wspólnie z nami!

1 dzień – 05/09/2018
Wyjazd  Krosna  o  godz.  23:00  (  przystanek  przy  „Starym  Cmentarzu”,  ul.
Krakowska)

2 dzień– 06/09/2018
Przyjazd do miasteczka  Bled jednego z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w
Alpach, położonego nad Jeziorem Bled. Zwiedzanie - średniowieczny zamek wznoszący
się na ponad 100-metrowej skale, górujący nad miasteczkiem i jeziorem. Przejazd do
Doliny Bohinj nad największe słoweńskie jezioro, uznawane jest za jedno z najbardziej
uroczych zakątków Alp Julijskich. Chwila wytchnienia we wspaniałej scenerii jeziora,
w którego  tafli  malowniczo  odbijają  się  alpejskie  szczyty,  Wąwóz  Vintgar.
Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień– 07/09/2018
Śniadanie. Wycieczka autokarem wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Koper - miasto portowe,
spacer  ciasnymi,  charakterystycznymi  dla  miast  śródziemnomorskich  uliczkami,
Titovtrg,  czyli  plac,  na  którym  znajduje  się  XV-wieczny  pałac  w  stylu  gotyku
weneckiego.  Przejazd do miasteczka,  które jest prawdziwą perełką Słowenii -  Piran,
zwiedzanie  Starówki,  TartinijevTrg,  najstarsza  kamienica  „Wenecjanka”.  Spacer
wybrzeżem  z  pięknym  widokiem  na  morze  i  Alpy  oraz  wieloma  restauracjami.
Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień – 08/09/2018
Śniadanie, przejazd do Jaskini Postojnej – zwiedzanie jednej z największych jaskiń na
świecie,  liczącej  2  miliony  lat,  najpiękniejszy  przykład  form krasowych.  Zwiedzanie
trasy turystycznej z przewodnikiem, przejazd podziemną kolejką. Przejazd do stolicy
Słowenii –  Ljubljany. Miasto o bogatej historii, które zachwyca bogactwem zabytków,
galerii,  kawiarenek.  Zwiedzanie  starówki,  plac  Prešeren,  przy  którym  stoi  cerkiew
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franciszkańska,  Smoczy  Most,  Potrójny  Most  nad  rzeką  Ljubljanica,  Kolumnada
Plečnika, katedra, Średniowieczny Zamek Lublanski. Wyjazd w kierunku Polski. 

5 dzień – 09/09/2018
Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach wczesnorannych.

Cena:  990 zł- cena skalkulowana dla wyjazdu z Krosna, dla grupy 40 os. 
Wpisowe - w kwocie 250 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
Przejazd  autokarem,  2  noclegi  w  hotelach**/***  (pokoje  2,  3  os.  z  łazienkami),  2
obiadokolacje, 2 śniadania, usługa pilota, ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób
przewlekłych) oraz bagaż. 

Cena nie obejmuje:
 obowiązkowej płatności u pilota (w tym na bilety wstępów) – 50 EURO/os
 obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os
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