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RAKÚSKO – TALIANSKO – SLOVINSKO 
 

      
 

TERMÍN: podľa požiadavky 
CENA: cca 185 € 

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

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

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

ho Grazu - mesta Unesco, prehliadka historického centra mesta, ktoré je najväčšie v strednej Európe. Staré mesto je har- 

monickou zmesou architektonických štýlov a umeleckých hnutí - Hlavné námestie s budovou impozantnej radnice, Land- 

haus so zbrojnicou, ukrývajúcou najväčšiu stredovekú zbierku zbraní na svete. Čo ulička to krásne pamiatky: Dóm, Mau- 

zóleum Ferdinanda II. Habsburského, Hradný areál s dvojitým schodiskom. Miestnou atrakciou je dodnes zvonkohra, 

ktorú  dal zostrojiť výrobca liehovín Gottfried Maurer. Neďaleko Hlavného námestia je stodvadsať m vysoký Schlossberg 

so symbolom mesta – 28 m vysokou hodinovou vežou z 13. storočia s prekrásnym výhľadom  na mesto a jeho okolie. 

Môžete sa tam dostať preskleneným výťahom alebo pozemnou lanovkou so 60 % sklonom.  

Pokračovanie k jednému z najkrajších alpských jazier –Wörthersee, prehliadka Minimundusu -  sveta miniatúr  s tými naj- 

krajšími miestami sveta, v prípade záujmu návšteva cisárskeho renesančného zámku Velden, barokovo-gotického kostola 

Marie Wörth na malebnom poloostrove. Odchod do Klagenfurtu – mesta historických a architektonických pamiatok: kos- 

tol sv. Petra a Pavla, Don Bosco, sv. Egídia, Landhaus, Stará radnica, krásna Dračia fontána, Rudolfinum..., ubytov anie 

 

2. deň: raňajky, odchod do Udine, prehliadka starého mesta, ktoré pochádza z Benátskej doby s množstvom kostolov, sta- 

rých palácov a veľkých námesti: Piazza Libertá, monumenálna budova radnice, Loggia di San Giovanni s orlojom..., pokra- 

čovanie do nádherného starobylého Terstu, prehliadka: prístav, Piazzadel´Unitá, známe trhovisko, palác Miramare vystava- 

ný akoby priamo nad útesom Jadranského mora s  jedinečnými záhradami, po ktorých sa prechádzala aj Sissi..., ubytovanie 

 

3.deň: raňajky, návšteva Lipice so svetoznámym žrebčincom, založeným už v r. 1580 na výchovu koní pre slávnu Španiel- 

sku jazdeckú školu vo Viedni. Prehliadka unikátnych Škocjanských jaskýň s najväčším podzemným kaňonom na svete, vy- 

tvoreným riekou Reka s množstvom jaskýň, vodopádov, kaskád, jazierok, zaradených Unescom na zoznam mimoriadnych 

prírodných fenoménov sveta. Pokračovanie do hlavného mesta – Ľubľany s úžasnou atmosférou vďaka zachovaným seces- 

ným a barokovým budovám, galériám, múzeám, z ktorého vyžaruje habsburský a južanský šarm. Prehliadka – hrad, staré a 

nové mesto, Prešernovo námestie, Františkánsky kostol, „Tromostovje“, Cankarjevo nábrežie, Magistrát , Robbova fontána 

3 slovinských riek, Ribje námestie, Emona – rímske opevnenie..., ubytovanie 

 

4.deň: raňajky, pokračovanie do najstaršieho mesta Slovinska – Ptuj s množstvom zaujímavostí, krás, tradície - bývalej rím- 

skej vojenskej základne na rieke Drava. Prehliadka: hrad z 12.storočia, Minoritské námestie s Drávskym stĺpom, kostol sv. 

Juraja..., odchod na Slovensko 
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