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 - zakwaterowanie (kompleks hotelowy Vile Park),
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
Śniadanie, 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 drogę 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,-EUR
Pula – amfiteatr – 50 kun

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

SŁOWENIA –INFORMACJE
Słowenia leży na terenie zarówno Unii Europejskiej, jak i strefy Schengen, w związku z tym
obywatele polscy mogą wjechać na jej teren na podstawie ważnego dowodu osobistego lub
paszportu.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to choć kraj ten leży w Unii Europejskiej, warto ubezpieczyć
się na podróż. Wprawdzie dla posiadaczy EKUZ opieka zdrowotna w nagłych wypadkach
nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, to dodatkowe ubezpieczenie zawsze warto posiadać.
Słowenia znajduje się w tej samej strefie czasowej, co Polska.
Słoweńskie gniazdka są takie same, jak w Polsce. Dzięki temu, że Słowenia jest członkiem
unii Europejskiej, obowiązuje tutaj europejski roaming, więc nie trzeba obawiać się
wysokich kosztów korzystania z danych mobilnych.
Pieniądze & Ceny & Zakupy
Walutą Słowenii jest Euro (€, EUR), które dzieli się na 100 centów. W obiegu znajdują się
monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 EUR, jak również banknoty 5, 10,
20, 50, 100 EUR.
Złotówki na euro wymienić można zarówno w Polsce przed wyjazdem, jak i na miejscu w
banku lub kantorze.
Orientacyjne ceny:
Obiad w średniej klasy restauracji – 10 EUR
Bułka – 014 EUR
Sok pomarańczowy– 1 EUR
Piwo 1 l (w sklepie) – 1,50 EUR Piwo 0,5l (w barze) lub lampka wina – 2-3 EUR
Kawa w barze – 1,50 EUR
Gałka lodów – 1 EUR
Butelka wina od 3 EUR
Czekolada – 1 EUR
Woda mineralna 1,5 l – 015 EUR
Jabłka 1 kg – 1,30 EUR
Banany – 1,20 EUR
Bankomaty
Bankomaty są w Słowenii ogólnie dostępne. Znajdują się w każdym mieście a nawet w
mniejszych miejscowościach. Oznakowane są zazwyczaj literami BA (Banci Automat).
Karty kredytowe
W Słowenii nie ma problemów z płatnościami kartą kredytową. Są one honorowane w
zdecydowanej
większości hoteli, restauracji oraz sklepów. Kartą nie da się zapłacić jedynie na targach
i stoiskach z pamiątkami.
Co warto kupić:
Zakupy spożywcze najlepiej robić w marketach( Mercator, Spar, Noc i Dan), w ten sposób
możemy sporo zaoszczędzić.
W każdej turystycznej miejscowości pełno jest sklepów z pamiątkami



Chcąc przywieźć oryginalną pamiątkę z podróży do Słowenii najlepiej rozglądać się
za straganami z miejscowym rękodziełem (koronki z Idrii, ludowe sprzęty z Ribnicy,
ceramika z Prekumrja czy rzeźbione fajki z Bohinja).

Ciekawym pomysłem na prezent lub pamiątkę z wakacji w Słowenii mogą być także lokalne
przysmaki. Najbardziej znanym jest miód i różne wyroby pszczelarskie. Na straganach kupić
można miód z różnych rodzajów kwiatów, pyłek, mleczko, wosk a także miody pitne i
likiery miodowe. Coraz bardziej doceniane na świecie są także słoweńskie wina. Najlepsze
pochodzą z okolic Ptuja, Krasu, Istrii i Doliny Vipavskiej.
Wyżywienie – co zjeść w Słowenii
Popularną przekąską jest tu burek, czyli ciasto filo z nadzieniem, zawinięte w rulon, a
czasem w kształt ślimaka. Tradycyjnie nadziewa się go mięsem, można jednak spróbować
wersji z białym serem, jabłkiem, warzywami czy nadzieniem typu pizza (szynka, ser żółty,
sos pomidorowy). Burek często sprzedaje się na wagę, a koszt to mniej więcej 1-2 euro za
sztukę.

Język słoweński – podstawowe zwroty i słówka
W Słowenii mówi się po słoweńsku. Język ten jest na tyle podobny do polskiego, że kiedy
Słoweniec mówi powoli i wyraźnie, jesteśmy go w stanie mniej więcej zrozumieć. Nie
mamy też problemu z porozumiewaniem się po angielsku






















Tak - Da
Nie - Ne
Nie wiem - Ne vem
Proszę - Prosim
Dziękuję - Hvala
Przepraszam (formalnie) - Oprostite.
Przepraszam - Oprosti
Dzień dobry (rano) - Dobro jutro
Dzień dobry - Dober dan.
Do widzenia - Na svidenje!
Dobranoc - Lahko noč.
Dobry wieczór - Dober večer.
Cześć (powitanie nieoficjalne), Witaj - Hello
Pa - Adijo!
Polska -Poljska
Jestem z Polski -Ja sam iz Poljske
Ile to kosztuje? -Koliko stane?
Dzisiaj - danes
Jutro - jutri
Wczoraj -včeraj
Teraz - zdaj

SŁOWENIA

I
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Temperatura
7° 9° 12° 17° 22° 25° 28° 27° 24° 18° 1 2° 8°
w dzień °C
Temperatura
10° 9° 9° 13° 17° 21° 23° 25° 23° 19° 15° 12°
wody °C
Temperatura
3° 4° 6° 10° 14° 18° 20° 20° 17° 13° 8° 4°
w nocy °C
Śr. liczba godzin
3 4 5 6 7 8 9 8 7 5 3 3
słonecznych

