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KLAGENFURT – PLANICA – BLED – WĄWÓZ VINTGAR – VOGEL i JEZ. BOHINJ – LUBLANA 
JASKIENIE SZKOCJAŃSKIE – PIRAN – KOPER – TRIEST – PALMANOVA – UDINE – GRAZ  

 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki około godziny 5.00, przejazd przez Czechy i Austrię do 
Klagenfurtu, spacer po najciekawszym mieście Karyntii położonym niedaleko Jeziora 
Wörthersee , dalszy przejazd do Włoch, obiadokolacja i nocleg w Tarvisio 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Planicy gdzie znajduje się kompleks słynnych skoczni 
narciarskich Letalnica – Velikanka, dalszy przejazd do urokliwego Wąwozu Vintgar, spacer 
pomiędzy majestatycznymi wzgórzami Hom i Bort, przejazd do hotelu w okolice Bledu, 
obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Ukanc, wyjazd kolejką linową na Górę Vogel z cudowną 
panoramą Alp Julijskich, Jeziora Bohinj  i najwyższego szczytu Słowenii Triglavu, następnie 
przejazd do Bledu – romantycznego miasteczka położonego nad Jeziorem Bled, rejs 
statkiem na wyspę Blejski Otok, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg 

4.dzień – po śniadaniu przejazd do Lublany, spacer po stolicy Słowenii z Placu F. Prešerena 
– największego słoweńskiego poety romantycznego, kościół NMP, Smoczy Most, Most 
Potrójny, Kolumnada Plečnika, piękna, wzorowana na rzymskim jezuickim kościele Il 
Gesu, Katedra św. Mikołaja powstała w miejsce wcześniejszego średniowiecznego 
kościoła dla uczczenia patrona żeglarzy, barokowe fontanny, ratusz. Czas wolny na 
starówce nad rzeką Lublanicą. Dalszy przejazd do Triestu – krótki spacer po mieście, 
obiadokolacja i nocleg w ok. Triestu 

5.dzień – po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Jaskiń Szkocjańskich z niesamowitym 
podziemnym kanionem rzeki Reka, dalszy przejazd na wybrzeże Morza Adriatyckiego i 
krótki pobyt w urokliwym nadmorskim miasteczku Piran, powrót do hotelu w Trieście na 
obiadokolację i nocleg 

SŁOWENIA z Italią i Austrią 
 
Termin – dowolny 
Cena – od 1800 PLN + €150 
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6.dzień – po śniadaniu przejazd Palmanova – miasta idealnego, twierdzy w kształcie 
gwiazdy, następnie przejazd do Udine, najbardziej romantycznego miasta Friuli Julii, 
spacer po mieście – Katedra, Piazza della Libertà, zamek, przejazd do hotelu w Tarvisio na 
obiadokolację i nocleg 

7.dzień – po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, przerwa w Graz na krótkie 
zwiedzanie miasta, powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych 

 

CENA – od 1800 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, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opieka pilota na całej trasie. 

 

DODATKOWO PŁATNE: około €150 (zbierane w 
autokarze przez pilota na początku wyjazdu) 

 wjazdy do miast, parkingi, autostrady, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 

wstęp do Jaskiń Szkocjańskich oraz 
Wąwozu Vintgar, 

 taksy klimatyczne, 
 kolejka górska na Vogel, 
 statek na Jeziorze Bled, 
 obiad ostatniego dnia w ok. Graz. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 Cena wyjazdu zależy od terminu i ilości osób w grupie – program można dowolnie 

modyfikować wg życzenia Organizatora, 
 Dopłata do pokoju 1-osobowego €100, 
 Cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) oraz 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% ceny imprezy), 
 Możliwość zorganizowania kolacji z degustacją lokalnych produktów i muzyką – 

dodatkowo płatne ok. €25/os, 
 Kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny. 

 

 


