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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame 

V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

KRÁSY  SLOVINSKA  A  PLITVICKÉ JAZERÁ 

     
Bled - Bohinjské jazero - Triglav - Ľubľana – Postojna Jama - Predjamský hrad - Plitvické jazerá 

TERMÍN: 8.-11.7.2018 
Pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 222 € 
V cene je: doprava autobusom, 3 x ubytovanie v hoteli s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Príplatok: pobytová taxa 

Možný príplatok: vstupenky, poistenie, 1-lôžková izba 
PROGRAM: 

1. deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách, možnosť nástupu po trase – smer Bratislava, tranzit cez Rakúsko do Slo-

vinska. V popoludňajších hodinách príchod do mestečka Bled, návšteva Bledského hradu, z ktorého sa návštevníkom na-

skytne krásny pohľad na mestečko a fascinujúce Bledské jazero považované za najkrajšie miesto Slovinska, s priezračnou 

tyrkysovou vodou a ostrovom uprostred. Plavba loďkou na ostrovček, návšteva barokového kostola, ubytovanie. 

 

   2. deň: raňajky, odchod k Bohinjskému  jazeru, ktoré leží v Triglavskom  národnom  parku a je jedným z najkrajších jazier 

  Julských Álp. Prechádzka popri brehoch jazera a k vodopádom rieky Savica. V prípade priaznivého počasia výlet lanovkou 

na horu Vogel, odkiaľ je nádherný výhľad na najvyšší vrch Slovinska Triglav. Popoludní prehliadka Ľubľany, mesta s 

úžasnou atmosférou vďaka zachovaným secesným a barokovým budovám, galériám, múzeám, z ktorého vyžaruje habsbur- 

ský a južanský šarm, prehliadka centra: hrad, Prešernovo nám., Františkánsky  kostol, Trojmostovje, Cankarjevo nábrežie, 

Robbova fontána 3 riek, Ribje nám, Emona – rímske  opevnenie, Zmajski most s unikátnou výzdobou, ubytovanie. 

3. deň: raňajky, návšteva unikátnej jaskyne, „podzemného mesta“- Postojna Jama, najväčšej v Slovinsku a druhej najväč-

šej v Európe. Je plná úchvatných stalaktitov a stalagmitov, klenutých priechodov s efektným osvetlením dómov, pripomí-

najúcich gotickú architektúru. Jediná jaskyňa na svete, kde je zavedená železnica, jedna z hlavných turistických atrakcií 

krajiny - pre návštevníkov je sprístupnených viac ako 5 km podzemných chodieb – časť prehliadky vláčikom. Pokračujeme 

prehliadkou tajomného a nedobytného Predjamského hradu, unikátne vystavanom ako orlie hniezdo v skalnom masíve. 

Hrad je opradený legendou o slovinskom Jánošíkovi, ktorého dolapili v tomto hrade len za pomoci zrady. Presun do Chor-

vátska, ubytovanie.  

4. deň: raňajky, odchod do Národného parku Plitvické jazerá s romantickou nádherou terasovitých tyrkysových jazier a bu-

rácajúcich vodopádov, ktoré patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe. V ich úchvatných scenériách sa natáčali aj 

dobrodružné scény filmu Winnetou. Rozloha parku je približne 200 km2 . Sústava 16 jazier je navzájom prepojená reťaz-

com vodopádov, kaskád a podzemnými prúdmi. Prehliadkové trasy sú vybudované chodníčkami a mostíkmi, časť prehliad-

ky je možné absolvovať vláčikom alebo loďkou. Popoludní odchod na Slovensko, príchod v neskorších večerných hodi-

nách. 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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