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KRÁSY  SLOVINSKA  A  JADRANSKÉ  MORE 
 

      
 

TERMÍN: podľa požiadavky 
CENA: cca 185 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 3 noci s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, večere 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými prestávkami. Príchod do  

hlavného mesta Slovinska Ľubľany, mesta s úžasnou atmosférou vďaka zachovaným secesným a barokovým budovám, 

galériám, múzeám, z ktorého vyžaruje habsburský a južanský šarm, prehliadka centra – hrad, Prešernovo nám., Františ- 

kánsky kostol, Trojmostovje, Cankarjevo  nábrežie, Robbova  fontána 3 slovinských  riek, Ribje nám, Emona – rímske 

opevnenie ... 

Pokračovanie k Predjamskému hradu, unikátne vystavanom ako orlie hniezdo v skalnom masíve. V podvečerných hodi- 

nách ubytovanie na Slovinskom pobreží. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka paláca Miramare priamo nad útesom Jadranského mora, s prepychovým interiérom a jedineč- 

nými záhradami, ktorý nechal vybudovať rakúsky arcivojvoda Ferdinand Maximilián v polovici 19. st., obľúbené miesto 

cisárovnej Sissi. Pri návrate na hotel prehliadka  mestečiek na pobreží: Piran – najkrajšie  mesto slovinskej riviéry, Izola, 

Koper, možnosť kúpania v Jadranskom mori. 

 

3.deň: raňajky, odchod do unikátnych Škocjanských jaskýň s najväčším podzemným kaňonom na svete, vytvoreným riekou 

Reka s množstvom  jaskýň, vodopádov, kaskád, jazierok – pamiatka  Unesco, prírodný  fenomén. Pokračovanie  do oblasti 

Bohinského jazera, výstup lanovkou na vrchol Vogel s nádherným výhľadom do šíreho okolia. 

Zastávka v kúpeľnom  mestečku  Bled  pri  smaragdovo  zelenom  fascinujúcom  Bledskom jazere, ktoré je považované za 

najkrajšie miesto v Slovinsku, plavba loďou na ostrov Blejski Otok s kostolíkom, prehliadka Bledského hradu, ubytovanie. 

 

4.deň: raňajky, prehliadka úchvatnej tiesňavy Vintgar, nádherná prechádzka ponad divokú priezračnú rieku Radovna k vo- 

dopádu Šum, pokračovanie do čarokrásnej oblasti jazera Worthersee, ktoré je najkrajším jazerom Rakúska, prehliadka Mi- 

nimundusu -  sveta miniatúr  s tými najkrajšími miestami sveta, Pyramidenkogel – najvyššia vyhliadková drevená veža na 

svete s nádherným výhľadom na korutánske jazerá a hory. Pre milovníkov adrenalínu ponúka aj 120 m dlhý krytý toborán, 

odchod na Slovensko. 

 

Príchod na Slovensko vo večerných hodinách 
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