
ZÁJEZDY

ZA POZNÁNÍM

CK INTERTRANS s. r. o. 
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 29161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně ve 23.30 hod (z Prahy 22.00 hod.). Noční přejezd.
2. den: v ranních hodinách příjezd k italskému pobřeží. Prohlídka přístavního města Terst, jehož počátky se datují 
již od římského období. Navštívíte zámek Miramare s překrásným parkem. Prohlídka přístavního města Terst, 
jehož počátky se datují již od římského období. V odpoledních hodinách příjezd na ubytování. Večeře, nocleh.
3. den: po snídani procházka pobřežní promenádou do historického Piranu, nejitalštějšího města na slovin-
ském pobřeží. Prohlídka města s paláci v benátském stylu, středověkými uličkami, možnost posezení v některé 
z příjemných kaváren na pobřeží. Odpoledne volno u moře, večeře, nocleh.
4. den: dopoledne návštěva nejhezčí slovinské jeskyně Postojnska jama. Po prohlídce cesta za vínem do údolí 
Vipavy. Procházka rázovitými vinařskými městečky a ochutnávka slovinského vína v jednom z místních sklepů. 
Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
5. den: individuální volno, možnost fakultativního výletu do Chorvatska, na Istrijský poloostrov. Výlet lodí do 
oblasti národního parku Brijuni – ostrov Veli Brijun, kde je malý safari park. Za prohlídku na ostrově stojí 
i zbytky byzanstké tvrze nebo muzeum exponátů mapujících pobyt Tita na ostrovech. Zastávka v Rovinji – 
městečku patřícímu ke skvostům istrijského pobřeží. Křivolaké uličky s množstvím obchůdků a kavárniček 
šplhají ze všech stran k jedné dominantě města – katedrále sv. Eufémie, odkud se otevírá pohled na moře 
a přilehlé ostrůvky. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: po snídani odjezd do Rakouska, kde se zastavíte nedaleko hranice Korutan se Slovinskem u Pyramiden 
Kogel (850 m). Na místě původní betonové rozhledny vyrostla elegantní rozhledna, ze které se nabízí úžasný 
pohled na panorama Alp a jezero Wörthersee s městem Klagenfurt. Předpokládaný návrat do ČR do 22.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 4 noci s polopenzí v hotelu*** (2lůžk. 
pokoje s přísl.), služby průvodce, komplexní cestovní pojištění viz str. 98.
Sleva: 3. osoba na přistýlce 890,- Kč, dítě 7–15 let na přistýlce 1 330,- Kč, dítě 3–7 let na přistýlce 2 210,- Kč.
Doporučená částka na vstupy a loď: 40,- EUR.

POBŘEŽÍ SLOVINSKA, ITÁLIE 
A ISTRIE

Termín cena č. zájezdu
04.07.–09.07. 8 990 17LISI01

www.intertrans.cz

Odjezdová místa: 
Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, České Budějovice, Vodňany, Protivín, Písek, Strakonice, Horažďovice, 
Nepomuk, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, Stod, Kdyně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Klášterec n. Ohří, 
Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, Úněšov, Chodov, Loket, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planá, Tachov, 
Rakovník, Kralovice, Plasy.


