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SLOVINSKO –  PAMIATKY  UNESCO, 
nádherná príroda a sila liečivých prameňov..... 

     
 

TERMÍN:      
Pre kolektív podľa požiadavky  

 

CENA: 145 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, večere 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Žiliny o 5,00 hod., možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými hygienickými 

a bezpečnostnými prestávkami. Prehliadka mesta kultúry Mariboru – nádherný zámok, gotická katedrála z 12. st., rene-

sančná radnica, historické jadro s meštianskymi domami, kostolmi, korzo, prístavná čast Lent s nábrežím.., kultovná  

Mythraistická svätyňa zasvätená bohu slnka s obetnými oltármi, ornamentami a nápismi, reliéfmi. Pokračovanie do naj-

staršieho a najkrajšieho slovinského mesta Ptuj, pamiatky Unesco, ktoré svoj najväčší rozmach dosiahlo v období Rím-

skej ríše. Ubytovanie a prechádzka mestom: bohatú históriu dnes pripomína útulné historické centrum so zachovalými 

pamiatkami, domami z čias Rakúsko - Uhorska, krivoľakými uličkami so starými kamennými domčekmi, kláštormi a mo-

hutným ptujským hradom z 10. st. – prehliadka /prekrásne arkádové nádvorie, románske okná, renesančne zdobený por-

tál, hradná kaplnka, Rytierska sála/. Večer posedenie v starobylej vínnej pivnici. 

 

2.deň: raňajky, relax v termálnych kúpeľoch, alebo osobné voľno, pokračovanie do kniežacieho mesta Celje – pôvodne 

keltské sídlo, zrúcanina hradu s rozprávkovým cimburím, zámok s múzeom, pamiatky z rímskej doby... Starý hrad, nazý-

vaný aj Horný hrad je najväčším slovinským hradom, bol prvým sídlom grófov z Celje. Návšteva krasovej jaskyne Jama 

Pekel, starej viac ako 3 mil. rokov. Preteká ňou ponorná rieka Ponikvica, ktorá vytvára 2 vodopády, obdivovať môžete 

rôzne sfarbené stalagmity a stalaktity, kvapľové varhany, drapérie, teplota je okolo 10 °C. Pokračovanie do malebného 

mestečka Idrija, pamiatky Unesco, ubytovanie.  

3.deň: raňajky, návšteva  unikátnej  bane na ortuť Antonijev rov z 15. st. a hradu Gewerkenegg, kde je múzeum ťažby or-

tuti a idrijskej čipky, gotický kostol sv. Trojice. Pokračovanie do starobylého mestečka s úžasnou atmosférou - Škofja Lo-

ka, ktoré je považované za najkrajšie  stredoveké  mesto  Slovinska, má  bohatú a drsnú  históriu. Pamiatky – Loški  grad, 

sídlo biskupov z Freisingu, kostol sv. Jakuba, Kapucínsky kostol s kláštorom... 

Odchod na Slovensko, predpokladaný príchod v neskorších večerných hodinách 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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