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KRÁSY SLOVINSKA s pobytem u moře 
 

 zájezd za poznáním přírodních krás, historie i kulturního dědictví Slovinska  

 
Termín: 13. 9. – 18. 9. 2023     

 

Cena: 10 590,- Kč    

 

Program:  

1. den: odjezd z Plzně ve 22.00 hod. (z Prahy ve 21.00 hod.), tranzit Rakouskem.  

2. den: ráno příjezd do Slovinska, v soutěsce Vintgar se projdeme po dřevěných chodnících (1,6 km), 

které se klenou přes divoké peřeje řeky Radovny. Přejezd k Bohinjskému jezeru, které je vstupní 

branou NP Triglav. Zde si budete moci vybrat jednu z variant programu, většina pravděpodobně zvolí 

výjezd kabinovou lanovkou Vogel (1535 m) s panoramatickými výhledy na jezero a Triglav, další 

možností je turistika krásnou stezkou podél severního břehu Bohinjského jezera ke kostelíku sv. 

Jana Křtitele (necelé 2 hodiny), nebo výšlap z parkoviště k vodopádu Savica (necelý 1 km, převýšení 

170 m). S  Bohinjským jezerem se rozloučíme u kamenného mostíku v Ribčev Laz. Krátký přejezd do 

lázeňského městečka Bled na břehu stejnojmenného jezera. Zde budete mít možnost vydat se loďkou 

po jezeře k ostrovnímu kostelíku, nebo možnost prohlídky hradu na skále nad jezerem, případně 

jen se projít podél jezera s možností posezení. V podvečer odjezd z oblasti, ubytování ve výhodně 

položeném hotelu Jama****, více zde, večeře, nocleh.  

3. den: po snídani navštívíme nejúchvatnější krasovou jeskyni Postojnska jama (UNESCO), kde vás 

do útrob jeskyně pro její rozlehlost odveze elektrický vláček. V oblasti navštívíme i unikátní středověký 

Predjamski grad, hrad vestavěný do skalnatého útesu. Přejedeme na pobřeží Jadranu, ubytování 

poblíž malebného městečka Izola v hotelovém komplexu San Simon resort***, více zde, volný 

program, večeře, nocleh.  

4. den: dopoledne navštívíme věhlasný hřebčín v Lipici, kde se chovají vzácní lipicáni. Krátký přejezd 

autobusem a prohlídka unikátní Škocjanske jame (UNESCO), jedná se o unikátní krasový systém 

jeskyní, krasových skalních mostů a závrtů, vodopádů, které vytvořila říčka Reka. Návrat na hotel, 

v podvečer krátký přejezd a návštěva údajně nejkrásnějšího slovinského městečka Piran. 

5. den: volný den s odpočinkem u moře (pláž San Simon), možnost procházky do historické Izoly, 

případně turistika s koupáním v přírodním parku Strunjan (pláž Bele Skale), více zde. 

6. den: po snídani přejezd do Julských Alp, tentokrát do oblasti střediska Kranjska Gora. Navštívíme 

smaragdové jezero Jasna se symbolem oblasti sochou „Zlatoroga“ a kulisou julských velikánů Razor 

(2601 m) a Prisojnik (2547 m). Projdeme se v přírodní rezervaci Zelenci u pramene řeky Sava, 

zastavíme se v Planici u známých skokanských můstků, odpolední program zakončíme v italské části 

Julských Alp u dvou malebných jezer Laghi di Fusine pod vrcholem Mangart (2679 m). Odjezd do ČR, 

předpokládaný příjezd do 23.00 hod.  

 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným luxusním autobusem INTERTRANS PLZEŇ (WC, klima, DVD, bar), 

4 noci v hotelu s polopenzí (2lůžkové pokoje s možností přistýlky a příslušenstvím), služby průvodce. 

 

Příplatek: cestovní pojištění vč. storna + 312,- Kč, jednolůžkový pokoj + 3 150,- Kč, pobytová taxa  

(platba na místě) 10,- EUR/ zájezd. 
    

    
pokračování 2. strana 

https://www.postojnska-jama.eu/en/hotel-jama/about-the-hotel/
https://www.hoteli-bernardin.si/si/namestitve/izola/depandanse-san-simon
https://www.objevuj-slovinsko.cz/izola/
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Sleva: 3. osoba na přistýlce - sleva 1 100,- Kč.      

 

Doporučená částka na vstupy: 80 - 120,- EUR, zvýhodněné skupinové vstupné, dětské slevy.    
 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase Písek, České Budějovice. 

 

    

   
 

   
  

     
 

   
    

     

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

    


