SLOVINSKO - hory, doliny a jezera Julských Alp

Poznávací s turistikou, Svět s průvodci Periscope, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
4HVĚZDIČKOVÝ HOTEL PO CELOU DOBU POBYTU, MAXIMUM ČASU V PŘÍRODĚ, MENŠÍ SKUPINA, BEZ NOČNÍCH
PŘEJEZDŮ.
Překrásné horské štíty, ostře zařízlá údolí, idylicky položená jezera, vodopády i dravé horské řeky, to je Slovinsko, klenot
pod Triglavem. A když k tomu připočítáme pohostinnost místních spojenou s výbornou slovinskou kuchyní, dostaneme
ideální základ pro skvělou aktivní dovolenou, navíc v dojezdové vzdálenosti od našich hranic. Slovinci jsou nám blízcí svojí
mentalitou i jazykem, odpovědným a vřelým vztahem k přírodě pak připomínají Rakušany nebo Švýcary.
Zájezd je vhodný pro milovníky přírody, kteří na dovolené rádi tráví svůj čas aktivní turistikou a vícehodinovými výšlapy.
Cílem není zdolávat nejvyšší vrcholy, ale pobyt v přírodě si užít po svém a dle své kondice. Na každý den bude
připravena kratší i delší varianta turistiky tam a zpět do stejného místa v nejkrásnějších oblastech slovinských
hor.
Po celou dobu budeme ubytováni na jednom místě. V případě zájmu vám také zajistíme půjčení horských kol, pokud
dáte některý den přednost poznávání Julských Alp ze sedla bicyklu.
Proč do Slovinska s Periscopem?
Možnost zažít plnohodnotnou aktivní dovolenou v Julských Alpách, jedné z nejkrásnějších oblastí Evropy v dojezdové
vzdálenosti z České republiky.
Bez nočních přejezdů.
4 plné programové dny v horách.
Menší skupina max. 20 cestovatelů.
Po celou dobu zájezdu budete ubytováni na jednom místě.
Cestování pohodlným mikrobusem a příp. minivanem po celou dobu zájezdu.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu mikrobusem/minivanem
5x ubytování v 4hvězdičkovém hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) včetně turistických tax
5x snídaně
vstupné do Tolminské soutěsky
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
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CENA NEOBSAHUJE:
vstupné, jízdné na lanovky atd.
další stravu
další neuvedené služby a poplatky
případné náklady spojené s testováním atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 4 000 Kč
5x večeře: 2 000 Kč
cestovní pojištění UNIQA: 250 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 12
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PROGRAM:
1. den: Odjezd ráno z Prahy a z Brna. Po přejezdu Rakouska dorazíme navečer na ubytování do Kranjske Gory, městečka
obklopeného vrcholky Julských Alp.
2. den: Jednou z nejhezčích silnic Slovinska vyjedeme do sedla Vršič, odkud se nabízí několik turistických variant
s nádhernými výhledy na okolní štíty hor. Optimálním cílem může být vrchol Slemenova Špica (1 911 m n. m., převýšení 300
m) cestou přes sedlo Vratica. Na zpáteční cestě si prohlédneme smaragdové jezírko Zelenci a zastavíme se také
u proslulého mamutího skokanského můstku Letalnica ve středisku Planica.
3. den: Jednu z nejznámějších ikon Slovinska, jezero Bled s kostelíkem na ostrově, si nejlépe vychutnáme při výšlapu za
nejkrásnějšími vyhlídkami Ojstrica (převýšení 100 m) a Velika Osojnica (převýšení 250 m). Relax u jezera s možností koupání
nebo projížďky lodičkou po jezeře. Po cestě zpět do Kranjske Gory zavítáme do doliny Vrata, kde se projdeme k vodopádu
Peričnik. Když vám nebude vadit malá sprška, lze jej i obejít a spatřit padající masu vody z neobvyklé perspektivy.
4. den: Slovinsko také nabízí nádherné soutěsky s průzračnou vodou, my si prohlédneme Tolminskou soutěsku v jižní
části Triglavského národního parku (vstupné v ceně). Zastavíme se i u nejvyššího a nejmohutnějšího slovinského
vodopádu Boka a projdeme si část stezky podél jedné z nejkrásnějších řek Evropy Soči.
5. den: Brzy ráno se vydáme do nitra Triglavského národního parku a za příznivého počasí uskutečníme túru z Planiny
Blato do oblasti Údolí sedmi jezer, jednoho z nejkrásnějších míst Slovinska. Cílem může být horská chata Koča pri
Triglavskih jezerih (převýšení 700 m). Výlet zakončíme relaxem u nádherného Bohinjského jezera. Alternativně lze strávit
den v okolí Bohinjského jezera s výšlapem ke krásnému vodopádu Savica (převýšení 300 m).
6. den: Dopoledne možnost procházky k jezeru Jasna, ve kterém se zrcadlí impozantní vrcholy okolních kopců, nebo
poslední výšlap za výhledy na Kranjskou Goru a okolí. Kolem poledne odjezd zpět přes Rakousko do České republiky, návrat
ve večerních hodinách.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Slovinska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Slovinska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

