SŁOWENIA - ADRIATYCKA PEREŁKA
15-22.09.2019
Ramowy program wycieczki
1. dzień - 15.09
wyjazd z Zawiercia o godz. 05:00, przejazd przez Polskę do Słowenii przejazd nad Morze Adriatyckie do
miejscowości Portoroż – znanego kurortu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
2 dzień - 16.09
Śniadanie, dzień wolny na odpoczynek, spacer do centrum Portoroż, zwiedzanie miasta, przejście promenadą
nadmorską, port jachtowy, kąpiele , plażowanie , obiadokolacja, nocleg
3 dzień - 17.09
Śniadanie, przejazd do jaskini Postojnej , wpisanej na listę UNESC0, bogata szata naciekowa, przejazd kolejką
po jaskini. Następnie przejazd do Lublany – stolicy Słowenii, spacer po mieście – m.in. Stare Miasto z
historycznymi mostami, zamek, Katedra Św. Mikołaja, ratusz, Filharmonia Narodowa, promenada nad
Ljubljanicą – rzeką przepływającą przez miasto, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
4. dzień – 18.09
Sniadanie, odpoczynek, plażowanie.
Możliwość zorganizowania rejsu widokowego po Adriatyku .
Dla chętnych spacer do Piranu ( ok 2 km )-zabytkowego miasteczka otoczonego z trzech stron błękitnymi
wodami Adriatyku, spacer po zabytkowej starówce, Plac Tartini – rynek miasta, mury miejskie, Klasztor
Franciszkanów z katedrą Św. Grzegorza, spod której rozciąga się fantastyczny widok na miasto, morze i port,
Czas wolny,
Obiadokolacja , nocleg
5 dzień – 19.09
Sniadanie, plażowanie, odpoczynek, obiadokolacja.
6 dzień – 20.09
Śniadanie, wycieczka do Chorwacji, do miasta Pula, amfiteatr rzymski, katedra, twierdza, targ kwiatowy,
uliczki Starówki, powrót do hotelu, obiadokolacja
7. dzień – 21.09
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Polski. Postój w Bled urokliwe miasteczko położone nad
Jeziorem Bledskim – spacer po miejscowości, panorama zamku wybudowanego w średniowieczu na skarpie
tuż nad jeziorem , następnie zwiedzanie pobliskiego Wąwozu Vintgar, wąwóz uznany za jedno z dwóch
najpiękniejszych dzieł natury Słowenii.
Wyjazd w droge powrotną
8 dzień – 22.09
przyjazd do Zawiercia w godzinach wczesnorannych
Świadczenia zawarte w cenie
 Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, video/DVD,
 Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelu
 Wyżywienie: 6 śniadań bufetowych z napojami (kawa, herbata, sok) i 6 obiadokolacji bufetowych
 Realizacja programu wycieczki,
 Obsługa pilota-przewodnika,
 Ubezpieczenie KL i NNW.
Dodatkowo płatne





Wąwóz Vintgar – 4,- EUR,
jaskinia Postojna 25 EUR
Rejs widokowy po Adriatyku – ok. 15,Pula – amfiteatr – 50 kun

CENA – 1 600 zł / osoba ( min 45 osób płacących )
Zakwaterowanie – kompleks hotelowy Vile Park w Portoroż, atrakcyjne położenie, basen zewnętrzny i wewnętrzny,
położony między dwoma kurortami Porec i Portoroż.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

