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MARIBOR –  SKOFJA LOKA – LUBLANA  – PIRAN – BREZJE – BLED                                          
JASKINIE SZKOCJAŃSKIE – WĄWÓZ VINTGAR – PLANICA 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 4.30, przejazd przez Czechy i Austrię na teren 
Słowenii, zwiedzanie Mariboru - kościół Matki Bożej Litościwej, gotycka Katedra św. Jana 
Chrzciciela, którą odwiedził Jan Paweł II w 1999 roku, Plac Slomšeka z pomnikiem świętego, 
zamek, stara winorośl. Obiadokolacja i nocleg w ok. Mariboru. 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Skofja Loka, spacer po miasteczku uznawanym za najbardziej 
urokliwe miasteczko Słowenii z najlepiej zachowanym średniowiecznym starym miastem, nad 
którym malowniczo góruje zamek Loka, dalszy przejazd do Lublany i zwiedzanie z lokalnym 
przewodnikiem - plac F. Prešerena, kościół NMP, Smoczy Most, Most Potrójny, Kolumnada 
Plečnika, Katedra św. Mikołaja, barokowe fontanny, ratusz. obiadokolacja i nocleg w ok. Koziny 

3.dzień – po śniadaniu przejazd na Wybrzeże Morza Adriatyckiego, spacer po cudownym 
miasteczku Piran, następnie przejazd do pobliskiego Portorož, czas wolny na plażowanie i relaks 
nad morzem, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

4.dzień – po śniadaniu przejazd w okolice miejscowości Szkocjan na zwiedzanie Jaskiń 
Szkocjańskich z niesamowitym podziemnym kanionem rzeki Reka, następnie dalszy przejazd do 
Brezje  do  najważniejszego Sanktuarium Maryjnego Słowenii, przejazd do hotelu w ok. Kranj, 
obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Bledu – wizyta na zamku wzniesionym na skale nad Jeziorem 
Bledzkim z piękną panoramą miasteczka, jeziora i Alp Julijskich oraz rejs łódkami na wysepkę na 
jeziorze do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z gotycką figurą Matki Bożej z 
Dzieciątkiem, następnie przejazd do Wąwozu Vintgar – spacer po drewnianych kładkach i 
pomostach nad rzeką Radovna w jednym z najpiękniejszych wąwozów rzecznych Słowenii, 
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

 

SŁOWENIA 
z krótkim plażowaniem 
 

Termin – 3-9.07.2022. 
Cena – 1920 PLN + €120 
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6.dzień – po śniadaniu przejazd nad Jezioro Bohinj, czas wolny na plażowanie. Możliwość 
wyjazdu kolejką linową na szczyt Vogel na wysokość ponad 1500 m n.p.m. (dodatkowo płatne ok. 
€20) lub wynajęcia rowerów bądź kajaków/rowerków wodnych (dodatkowo płatne ok. €10). 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg 

7.dzień – po śniadaniu przejazd do Planicy gdzie odbywają się Konkursy Skoków Narciarskich na 
Mamuciej Skoczni Letalnica. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, krótki postój na terenie Austrii 
na obiad (we własnym zakresie). Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

 

CENA 1920 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 6 noclegów w hotelach ***          

pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań wzmocnionych, 
 6 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL, bagaż 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: około €120 zbierane w 
autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi,  
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 obowiązek posiadania ważnego europejskiego certyfikatu szczepień lub aktualnego 

negatywnego testu, 
 cena wyjazdu dotyczy grupy minimum 35-osobowej, przy mniejszej ilości osób w 

grupie cena może ulec zmianie, 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €100, 
 cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) oraz 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), nie obejmuje 
również ubezpieczenia od rezygnacji z powodu COVID (125zł), 

 dla grup pielgrzymkowych codzienna Msza Święta w odwiedzanych sanktuariach, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny. 

 


