SLOVINSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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I. SKVOSTY SLOVINSKA
JULSKÉ ALPY • SOUTĚSKA VINTGAR • VODOPÁDY
SAVICA • BOHINJSKÉ a BLEDSKÉ JEZERO • RIBAČEV
LAZ • TRIGLAVSKÝ NP • VRŠIČ • ŘEKA SOČA •
PREDELSKÉ JEZERO • FUSINE • PLANICA • LUBLJANA •
ŠKOFJA LOKA • POSTOJNSKÉ JAMY • PREDJAMSKÝ
HRAD • PIRAN • MOŘSKÝ PARK ŽUSTERNA
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Celodenní program v Julských Alpách. Procházka
romantickou soutěskou Vintgar. Procházka k vodopádům
Savice, zastávka u Bohinjského jezera, fakultativně výjezd
lanovkou na vrchol Vogel – panoramatický výhled na
vrcholové partie Julských Alp (včetně nejvyšší hory Triglav),
zastávka v horské vesnici Ribčev Laz. Odpoledne program v
kouzelné scenérii Bledského jezera – městečko Bled,
možnost vyhlídkové plavby po jezeře, romantický ostrov a
zřícenina středověkého hradu. Večeře a nocleh v hotelu.
3. den: Snídaně. Celodenní program v Julských Alpách:
Vyhlídková jízda Triglavským parkem – horský amfiteátr Špikova skupina, Vršič – nejvýše položený slovinský průsmyk
(1611 m), pramen řeky Soča, přes sedlo Predel přejezd do
Itálie a zastávka u Predelského jezera, nejhezčí partie
italských Julských Alp u Fusine. Návrat do Slovinska a
zastávka ve středisku zimních sportů Slovinska - Planica.
Večeře a nocleh v hotelu.
4. den: Snídaně. Prohlídka slovinské metropole Lublaně –
odkaz stavitele Plečnika, hrad, historické centrum. Prohlídka
historické perly Slovinska, města Škofja Loka. Večeře a nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně. Program ve slovinském krasu: Dopoledne
prohlídka Postojnské jamy – největší krápníkové jeskyně
v Evropě, jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana.
Prohlídka Predjamského hradu. Závěrem dne fakultativní
návštěva vinařství, degustace vína s pohoštěním. Večeře
a nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně. Celodenní program na břehu Jaderského
moře. Prohlídka malebného přímořského města Piran.
Fakultativně koupání v mořském parku Žusterna – bazény
s mořskou vodou (i ohřívanou), výhledy na pobřeží, divoká
voda, vodní masáže. Před návratem domů, možnost
večeře formou švédského stolu v mořském parku Žusterna.
Ve večerních hodinách odjezd.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.

S O U T Ě S K A

Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
490 Kč
• vstup a večeře 6. den
• vstupy, lanovku, lodní výlety, fakul. služby: cca 90 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec
Králové, Poděbrady ZDARMA. Olomouc 250 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q KA 28 07
9.7. - 15.7.
8 790,viz text
1 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+1
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

II. KRÁSY SLOVINSKÉHO
A ITALSKÉHO JADRANU
BLED • PORTOROŽ • SEČOVLJE • PIRAN •
MIRAMARE • TERST • KOPER • DUINO •
CIVIDALE DEL FRIULI
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno nás přivítá lázeňské letovisko Bled při nádherném ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na
skále, odkud je možné vidět Julské Alpy i pohoří Karavanky.
Prodávají se zde lahodná mešní vína z vintgarských vinic.
Projdeme se po promenádě, navštívíme kostel zdobený architektem Jože Plečnikem, variantně koupání v jezeře.
Odpoledne odjezd k moři na ubytování, koupání, večeře.
3. den: Snídaně, pobyt u moře, nebo odpolední procházka
do nedalekého romantického rybářského přístavu Piran
s úzkými uličkami a živou pobřežní promenádou. Kavárny,
cukrárny, rybí restaurace. Individuální návrat, koupání,
bazény, masáže, wellness, večeře.
4. den: Snídaně. Přes letovisko Portorož dojedeme na solná
pole v Sečovlje, kde se seznámíme se získáváním mořské soli v místních salinách, již 800 let starým způsobem. Možnost
koupit si čistě bílou přírodní sůl. Návrat do hotelu, večeře.

V

5. den: Snídaně. Výlet do Itálie na pohádkový zámek
Miramare. Bílý zámek na útesu obklopují překrásné zahrady.
Cestou zpět si prohlédneme přístav Terst s antickými památkami a reprezentativními budovami na náměstí, atmosféra
italského přístavu, italská zmrzlina. Variantně možnost
navštívit terstské aquarium s mořskými živočichy. Večeře.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, bazény, masáže, wellness,
večeře. Variantně možnost procházky do Portorože, přístavu Lucia a na výstavu Forma Viva, sochy umístěné v lesíku
pod širým nebem.
7. den: Snídaně. Dopoledne navštívíme slovinský Kras,
divokou krajinu lesů, roklí, jeskyní a skalních mostů.
Prohlídka unikátních Škocjanských jeskyní UNESCO s podzemním říčním kaňonem. Zastávka v největším slovinském
přístavu Koper, prohlídka historického jádra, promenáda,
ochutnávka místních vín. Návrat na ubytování, večeře.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, odpoledne odjezd z hotelu
přes Itálii, romantický zámek Duino na skále nad mořem, prohlídka, večerní zastávka ve středověkém městečku Cividale
del Friuli na úpatí Alp. Procházka po historickém jádru, středověké uličky, paláce, duomo, Ďáblův most. Odjezd do ČR.
9. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu Vile Park*** s mořskými
lázněmi Laguna ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce. Hotelový komplex přímo na pláži s přístupem do mořského parku Laguna
a na pláž Arcobaleno s venkovními bazény. Vstup do
mořského parku v řádné otevírací době, bazény a vířivky jsou
v ceně zájezdu, stejně jako vstup na pláž. Sauny, wellness,
masáže za příplatek. Snídaně a večeře formou bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• 6 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• pobytovou taxu
• vstup do mořského parku
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
290 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
600 Kč/os.
• pokoj s balkónem:
cca 50 EUR
• vstupy, fakultativní služby:

I N T G A R
M

I R A M A R E

Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec
Králové, Poděbrady ZDARMA. Olomouc 250 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q KQ 28 09 14.7. - 22.7.
12 490,viz text
Q KQ 35 09
1.9. - 9.9.
12 490,viz text
2 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+2
-800 Kč
Sleva (3. osoba na přistýlce):
Sleva (1 dítě do 15 let na přistýlce): -1 500 Kč
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

64

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

