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SLOVINSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

KRÁSY
SLOVINSKÉHO A ITALSKÉHO JADRANU
TAJEMNÉ JESKYNĚ SLOVINSKA A ITÁLIE,
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• Škofja Loka
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KOUPÁNÍ, JESKYNĚ A PŮVAB ALPSKÉHO PODHŮŘÍ
BLED • PORTOROŽ • SEČOVLJE • PIRAN • MIRAMARE •
TERST • KOPER • DUINO • CIVIDALE DEL FRIULI

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Ráno nás přivítá lázeňské letovisko Bled při nádherném alpském 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, bazény, masáže, wellness, večeře.
4. den: Snídaně. Přes mondénní letovisko Portorož dojedeme na solná pole v Sečovlje, kde se seznámíme se
získáváním mořské soli, již 800 let starým způsobem.
Možnost koupit si čistě bílou přírodní sůl. Návrat do hotelu. 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.
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. Navštěva slovinského Krasu, 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 vl. 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 neobsahuje:
290 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• lanovky, sauny a wellness v Mořském parku
600 Kč/osoba
• pokoj s balkonem:
cca 50 EUR
• vstupy do navštívených objektů:
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hr. Králové, Poděbrady ZDARMA; Olomouc 250 Kč.
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DUBROVNÍK A ELAFITSKÉ OSTROVY
S VÝLETEM DO ČERNÉ HORY
MEDUGORJE • VODOPÁDY KRAVICA • STON • MALI
STON • DUBROVNÍK • ostrov LOKRUM • ostrov ŠIPAN
• ostrov LOPUD • BOKA KOTORSKÁ • KOTOR • BUDVA

Y
•

TAJEMNÉ JESKYNĚ SLOVINSKA A ITÁLIE,
VÍNO A MOŘSKÁ LAGUNA
GROTTA GIGANTE • MIRAMARE •
park LAGUNA • ŠKOCJANSKÉ JAMY • údolí VIPAVY •
SEČOVLJE • HRASTOVLJE • LIPICA • PIRAN • LUBLAŇ

HB

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, 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: Dopoledne koupání v Mořském parku Laguna.
Lublaň, 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.
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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 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. 1):
400 Kč
• fakultativní výlet 3. den:
• pobytovou taxu:
1 EUR/osoba/noc
cca1
• fakultativní služby, vstupné, ochutnávku: cca 75 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice ZDARMA.
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SNÁ ZERVA
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viz str. 1

Split

• Mostar
• Medugorje
Orebič Ston
Korčula Šipan•• Mali Ston
Mljet
Lopud • Dubrovník
Lokrum Boka Kotorska

롱

•
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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.

viz str. 1

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q KQ 27 09
8.7. - 16.7.
11 990,viz text
Q KQ 35 09
2.9. - 10.9.
11 990,viz text
2 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+2
-800 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:
Sleva pro 1. dítě do 15 let na přistýlce: -1 500 Kč
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Duino
• • Lipica
Miramare
Terst • •
• Škocjanské jamy
Koper
•
•
Piran • • Portorož Hrastovlje
Sečovlje •

•

⌧

Triglavský NP

•

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q KJ 15 05
13.4. - 17.4.
7 690,viz text
Q KJ 20 05
17.5. - 21.5.
7 490,viz text
Q KJ 39 05
27.9. - 1.10.
7 490,viz text
1 600 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
+1

⌧

Kranjska Gora

%

Y
•

•

Budva

Kotor

•

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR (odjezd z
ČR viz text).
2. den: Dopoledne navštívíme Medugorje - světoznámé poutní místo a vodopády Kravica na ponorné
řece Trebižat - krásná přírodní scenérie, ale také
možnost koupání ve sladké vodě. Odpoledne příjezd
na ubytování, pobyt u moře, večeře.
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
4. den: Snídaně. Celodenní fakultativní lodní výlet na
Elafitské Ostrovy - oblíbená místa šlechtických rodin o
čem svědčí četné vily a zahrady. Pro ostrovy jsou příznačné architektonické památky, obranné věže z období
tureckých a arabských nájezdů tzv. torety, středomořská
vegetace, krásná příroda a koupání. Navštívíme malebný ostrov Koločep, druhým z ostrovů bude ostrov Šipan, který měla v oblibě i dubrovnická šlechta, přírodní
scenérie ostrova, městečko Sudjuradj a prohlídka renesanční letní rezidence rodiny Stjepovič-Skočibuhové reprezentační sály zámku, kaple, krásná zahrada, stará
lisovna oleje. Součástí výletu je i typický dalmatinský
oběd - menu a poté pokračujeme na ostrov Lopud,
oblíbené místo českého básníka a spisovatele V. Dyka.
Malebné městečko Lopud - podobná architektonická
tvářnost jako Dubrovník. Večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
6. den: Po snídani navštívíme kouzelné město
Dubrovník UNESCO - Pilská brána, promenáda Placa,
Onofriova kašna, kostel sv. Spasitele, mramorem
dlážděné ulice a barokní budovy, procházka po
dubrovnických hradbách s úchvatnými pohledy na celé
město, věž Minčeta a Bokar, tradice, řemeslné zajímavosti - výšivky z kraje Konavle, opracovávání korálů,
individuální volno, čas na oběd a posezení v místních
kavárničkách. Fakultativně odjedeme i na nedaleký ostrov Lokrum - malinký ostrůvek je od centra Dubrovníku
vzdálen pouze 15. min. plavby lodí, původně zde stával
benediktinský klášter, jehož zbytky jsou patrné dodnes.
Nyní je místo přírodní rezervací. Pro ostrov je typická bujná vegetace, lesní porost, stará botanická zahrada, pávi
a spousta motýlů. Většina návštěvníků neodolá koupání
v přírodním slaném jezírku, které se příznačně jmenuje
"Mrtvo more". Koupání je zde možné také na několika
přírodních plážích. Návrat na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně. Celodenní výlet na pobřeží Černé Hory
- Budvanská riviéra. Trajektem přeplujeme Boku
Kotorskou, připomínající norské fjordy. Zastavíme v centru oblasti středověkém městečku Kotor UNESCO s
masívem Lovčenu v pozadí, staré město, hradby, monumentální katedrála zasvěcená sv. Tryfonovi. Budva staré město na výběžku pevniny, mohutné hradby s
vyhlídkou na Sv. Stefan, romantické uličky. Návrat na
ubytování, večeře.

