SLOVINSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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I. LJUBLJANA A POBYT
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH ČATEŽ
Na soutoku řek Sávy a Krky v krásném prostředí Dolejnské
nížiny, se nachází krásné lázeňské středisko Terme Čatež
se svojí více než 200 letou historií. Lázně nabízí aktivní
dovolenou nebo jen relaxaci v bazénech s termální vodou
27 - 38˚C. Užijte si jedinečný vodní ráj z celou jeho
nabídkou, která je nejbohatší v této části Evropy.
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Pozdě večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno prohlídka hlavního města Slovinska Ljubljany,
které skutečně stojí za návštěvu, zvláš Staré město nacházející se pod hradem připomíná v mnohém Prahu. Stejně
jako u nás, se na jejím vzhledu podepsal architekt Jože
Plečnik. Odjezd na ubytování do termálních lázní Čatež,
ubytování, relaxace, večeře.
3. den: Snídaně, relaxace a odpočinek v termálních lázní
Čatež, večeře. Moderní rekreační komplex Čatež - vnitřní
termální riviéra s bazény o teplotě 31 – 32˚C, venkovní
riviéra (9 bazénů) se rozkládá na ploše 8000 m2 s termální vodou 27 - 38˚C. Obě centra nabízí i řadu vodopádů,
masážních proudů, whirpooly i bazény s umělými vlnami.
4. den: Snídaně, relaxace v termálních bazenéch, večeře.
Odpoledne fakultativní výlet do nedalekého hlavního
města Chorvatska Zagreb, ležícího na úpatí hory
Medvednica a na řece Sávě. Procházka a prohlídka historického centra, Horní město (Gornji Grad) plné úzkých
klikatých uliček a malých náměstí, nejslavnější památka
města katedrála sv. Štěpána, gotický kostel sv. Marka, věž
Lotrščak s výhledem na celé město. Palác bánů, Dolní
město (Donji Grad) aj. Večer návrat na ubytování.
5. den: Snídaně, odpočinek a relaxace v termálních
bazénech. Večer odjezd do ČR.
6. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Ubytování:
Je zajištěno v Terme Čatež - hotel Toplice****, který je
součástí termálního komlexu, je propojen s termálním pavilonem a nachází se v blízkosti letní termální riviéry.
2lůžko. pokoje s vlastním příslušenstvím, fén, SAT+TV,
klimatizace, minibar, telefon a trezor. Většina pokojů je
vybavena terasou nebo balkónem.
Polopenze – snídaně a večeře formou bohatého bufetu.
Terme Čatež - termální bazény & aqua park
Termální riviéra má více než 10 000m2 vodní plochy včetně
krytých a venkovních bazénů, které jsou přístupné po celý
rok (zimní a letní riviéra). Letní termální riviéra - 10 venkovních bazénů s vlnami, horskou řekou, vodopády aj. vše s
termální léčivou vodou. Zimní termální riviéra nabízí mimo
těchto atrakcí tureckou a finskou saunu, masáže, whirpooly,
solárium, sluneční terasu, relaxační koutek, dětský bazén a
množství dalších vodní atrakcí. V blízkosti jsou tenisové
kurty, volejbalové a basketbalové hřiště, bowling, squash.
V nedaleké Mokrici se nachází 18-jamkové golfové hřiště.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• registrační poplatek
• 2x denně vstup do Zimní nebo Letní termální riviéry
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• fakultativní výlet do Zagrebu (min. 20 osob):
200 Kč
• vstupy, pobytovou taxu, místní dopravu, fakultativní služby
cca 50 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.
Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q KB 26 06
4.9. - 9.9.
6 990,viz text
1 500 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
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II. TAJEMNÉ JESKYNĚ SLOVINSKA A
ITÁLIE, VÍNO A MOŘSKÁ LAGUNA
GROTTA GIGANTE • MIRAMARE •
park LAGUNA • ŠKOCJANSKÉ JAMY • údolí VIPAVY •
SEČOVLJE • HRASTOVLJE • LIPICA • PIRAN • LUBLAŇ
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Cesta za půvaby italského pobřeží Jadranu, návštěva obrovské jeskyně Grotta Gigante, úchvatné krápníky a
varhany, na jaře zámek Miramare s překrásným parkem,
ubytování v St. Bernardinu v hotelu s mořskými lázněmi,
využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park
Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 wirlpoolů,
za příplatek mořská a finská sauna.
3. den: Pobyt v mořských lázních Laguna, fakultativně celodenní výlet za krásami Slovinsko-italského krasu
plného vinic, jeskyní, hlubokých kaňonů - pastva pro oči,
unikátní krasový systém Škocjanské jamy, 11 propojených
podzemních jeskyní, propadlá údolí a přírodní mosty
UNESCO, turistika po okolí, ráj pro fotografy, cesta za vínem
do údolí Vipavy, vyhlášená vína, borůvkovice a místní
dobroty, středověká vesnice Vipava, návrat v podvěčer na
relax do lázní, individuálně procházka podél pobřeží do
Portorože.
4. den: Dopoledne koupání. Pro zájemce exkurze na solná
pole do Sečovlje (min. 12 os.). Hrastovlje, románský kostel
sv. Trojice, významné fresky (Tanec smrti) s hlaholským
písmem, světoznámá chovná stanice Lipica, bílí koně,
španělská jezdecká škola, nebo návrat na odpolední
koupele, variantně celodenní pobyt v mořských lázních,
večerní procházka (2 km) do Piranu, „benátská architektura",
posezení u vínka a kouzlo osvětleného městečka.
5. den: Ráno koupání v Mořském parku Laguna. Lublaň,
krátká zastávka v hlavním městě Slovinska, odkaz stavitele
J. Plečnika, hrad a univerzita, odjezd zpět do ČR, návrat do
půlnoci. CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu
vzhledem k počasí.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** s mořskými lázněmi
Laguna ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno
zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně
a večeře formou bufetu.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování s polopenzí
• dopravu standardním autokarem
• 4 denní vstup do zážitkových lázní (bez saun a wellness)
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
450 Kč
• fakultativní výlet 3. den:
• vstup do areálu wellness a saun:
cca 15 EUR
• pobytovou taxu, fakultativní služby, vstupné, ochutnávky:
cca 80 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q KJ 13 05
29.3. - 2.4.
7 690,viz text
Q KJ 39 05
26.9. - 30.9.
7 490,viz text
1 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+1
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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