SLOVINSKO - roadtrip za krásami slovinské přírody
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
MENŠÍ SKUPINA, KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ, BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ.
Slovinsko, to je malá-velká země pod Triglavem. Země, rozlohou téměř čtyřikrát menší a počtem obyvatel pětkrát menší než
Česká republika, nás překvapí svojí rozmanitostí. Při této cestě si prohlédneme její nejkrásnější horské partie,
architektonické dědictví, unikátní jeskyně a zavítáme i k Jaderskému moři.
V pohodovém tempu prozkoumáme to nejlepší z této zelené země, po Finsku a Švédsku nejzalesněnější v Evropě. Budeme
mít čas i na turistiku ve slovinských horách. Nebudeme se však hnát za dobytými vrcholy, naším cílem bude si co nejlépe
užít – během max. 3-4hodinových procházek – jedinečnou krásu slovinské přírody.
Slovinci nám jsou blízcí svojí mentalitou i jazykem, vynikají pohostinností a gastronomickou rozmanitostí. V dojezdové
vzdálenosti od České republiky si tak můžeme vychutnat pestrou aktivní dovolenou v jedné z nejkrásnějších zemí
Evropy.
Proč Slovinsko s Periscopem?
- Možnost zažít plnohodnotnou aktivní dovolenou v jedné z nejkrásnějších oblastí Evropy, v dojezdové vzdálenosti z České
republiky.
- Bez nočních přejezdů.
- Ubytování volíme v kvalitních hotelech nebo penzionech v Lublani a v nejatraktivnějších oblastech slovinských hor.
- Cestování pohodlnými minivany s obsazením 7 klientů + řidič.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu minivanem po celou dobu zájezdu
7x ubytování v 3 - 4hvězdičkovém hotelu hotelu nebo penzionu či srubech včetně turistických tax
7x snídaně, 3x večeře
vstupné do jeskyně Postojna a do Tolminské soutěsky
průvodce
cestovní pojištění Uniqa K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
další výše neuvedené vstupné a služby
●
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●
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případné náklady spojené s testováním na Covid-19 atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 5 000 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Termín zájezdu může být posunut o 1-2 dny, definitivní termín zájezdu bude upřesněn nejpozději 3 týdny před zájezdem.
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 z Prahy a Brna přes Rakousko do Slovinska. Navečer dorazíme na ubytování v oblasti Triglavského národního
parku (ubytování na 3 noci).
2. den: Zavítáme do údolí 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. Zastavíme se také u průzračného smaragdového jezera Zelenci, ve
kterém pramení řeka Sava Dolinka. Serpentinami vyjedeme do horského sedla Vršič, odkud se nám otevřou pohledy na
štíty Julských Alp, a za příznivého počasí zde uskutečníme asi 3hodinový výšlap, který není třeba absolvovat celý. Někteří
z vás totiž možná dají přednost kochání se nádhernými panoramaty u sklenky výborného slovinského vína v nedaleké horské
chatě. Návrat na ubytování. Večeře v ceně.
3. den: Dnešní den strávíme v nitru Triglavského národního parku v oblasti Bledského a Bohinjského jezera. Kolem
Bohinjského jezera vede nenáročná stezka a někteří možná uvítáte možnost koupání. Bledské jezero je proslulé ostrůvkem
s kostelíkem a hradem tyčícím se na skále nad jezerem. Celou oblast si můžete užít nenáročnými procházkami, výšlapy nebo
třeba na lodičce.
4. den: Slovinsko se pyšní průzračnými horskými řekami a Soča je podle mnohých tou vůbec nejkrásnější řekou
v Evropě. Kolem řeky se projdeme za nádhernými pohledy. Zavítáme také do Tolminské soutěsky, nejníže položené oblasti
v národním parku. Řeky Tolminka a Zadlaščice zde vyhloubily nádherné rokle (vstupné v ceně). Pozdě odpoledne se ještě
zastavíme v centru starobylého městečka Škofja Loka, které vám jistě připomene Český Krumlov. Na ubytování večer
dorazíme do slovinského hlavního města Lublaně (ubytování na 2 noci).
5. den: Z Lublaně se za necelé 2 hodiny po dálnici dostaneme k Jaderskému moři. Slovinsko má sice jen necelých 50 km
mořského pobřeží, ale minimálně historické město Piran za návštěvu rozhodně stojí. Můžete se zde zatoulat do úzkých
uliček, posedět v některé z místních kaváren nebo se vykoupat v moři v kulisách Piranu, který mnozí Slovinci považují za
nejkrásnější město v zemi. Odpoledne zavítáme do Slovinského krasu. Slovo „kras“ dalo světu Slovinsko a jeskyně
Postojna je po právu řazena mezi nejkrásnější jeskyně na světě. Prohlídku velkolepých jeskyní absolvujeme zčásti vláčkem
a zčásti pěšky – vstupné je v ceně. Návrat na ubytování.
6. den: Dopoledne si prohlédneme Lublaň, které vtiskl tvář u nás velmi dobře známý architekt Jože Plečnik. Jedno
z nejmenších hlavních měst Evropy má méně obyvatel než Brno a je plné příjemných promenád, parků, kaváren a restaurací.
Ne nadarmo je Lublaň dávána za vzor jako moderní evropská metropole. Po poledni se přesuneme opět do hor, tentokráte
do Kamnicko-Savinjských Alp. Za příznivého počasí se projedeme po jedinečné Solčavské panoramatické cestě, jedné
z nejkrásnějších horských silnic ve Slovinsku. Ubytování na 2 noci. Večeře v ceně.
7. den: Naším dnešním cílem je Logarská dolina, krajina jako vystřižená z propagačních brožur alpských podhůří. Poslední
den ve Slovinsku bude možné strávit nenáročnými procházkami v údolí a k vodopádu Rinka, případně i náročnějšími
výšlapy po okolí. Večeře v ceně.
8. den: Dopoledne vyrazíme opět na cestu přes Rakousko zpátky do České republiky.
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.

