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Nenáročná turistika v Julských Alpách. Malé Slovinsko stojí jednou nohou v západní Evropě 
a druhou ve východní. Mnohá z jeho měst nesou stopy habsburské říše a Benátské republi-
ky. Zatímco v horách máte pocit, že jste v Rakousku. Ve Slovinsku na vás čeká pohádkový 
Bled, úchvatné Bohinjské jezero a romantické jeskyně Slovinského krasu.    

Odjezd: úterý 17. 7. 2018.  

Nástupní místa: Dvůr Králové, autobusové nádraží 19.30 hodin, Miletín, náměstí 19.50 hodin, Lázně Bělo-

hrad, kancelář CK 20.00 hodin, Stará Paka, vlakové nádraží 20.30 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 

20.40 hodin, Jičín, autobusové nádraží 21.00 hodin, Kutná Hora, Školní ulice 22.00 hodin, Praha – Černý 

Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 23.15 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím 

k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Návrat: pondělí 23. 7. 2018.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa v 8.00 hodin.   

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem Setra (včetně prodeje klasických nápojů) s toaletou a bezpeč-

nostními pásy na všech sedadlech zajišťuje dopravní společnost Casia. Vedoucím bude Ivana Soukupová, tel. 

608 622 808.  

Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, zasílejte SMS. Před zájezdem používejte tele-

fonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úra-

zu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 168,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních 

omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými 

údaji. Děti musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: rekreační středisko Bled, hotel Krim, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního příslušenství, televize 

a WIFI. 

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Večeře se podávají formou bufetu za cenu 960,- Kč.                   

DOPORUČUJEME.  Kdo ještě nemá večeře ještě objednané, tak si je může doobjednat do 12.7.2018. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou. Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. 

V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný 

krém s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky mají podstatně vyšší inten-

zitu. Nezapomeňte plavky. 

Vstupné: Postojná – jeskyně, 23 € + 4 € české audio, Škocjanské jamy – jeskyně, dospělí 20 € - senioři 16 €, 

Vogel – lanovka – 20 €. Vintgar – soutěska 4 €. Krajnská Gora – lanovka 15 €. 
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Program 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu v jižních Čechách. Noční přesun přes Rakousko do 

Slovinska. 

2. den: JULSKÉ ALPY * MOJSTRANA – zastávka u vodopádu Peričnik. VINTGAR – vycházka romantic-

kou soutěskou pod až 100 m vysokými skalními stěnami ke kostelu sv. Kateřiny. BLED – prohlídka rekreační-

ho letoviska s majestátním hradem, který se tyčí na skále vysoko nad jezerem. Vycházka na hrad, možnost vy-

koupání v jezeře nebo výlet na ostrůvek Blejski otok (možnost zapůjčení pramice) s poutním kostelem. BLED-

SKÉ JEZERO – je ledovcového původu, uloženo v malebné kotlině, díky vlivu minerálních pramenů je voda 

příjemně teplá – až 26OC.  

3. den: JULSKÉ ALPY * LAGHI DI FUSINE – romantická procházka jedinečnou přírodní rezervací podle 

jezer. PLANICE – skokanské můstky. KRANJSKA GORA – lanovkou na Dom na Vitrancu, možnost nená-

ročné túry na Ciprnik 1745 m.  

4. den: SLOVINSKÝ KRAS * ve Slovinsku se nachází tisíce krásných jeskyní. POSTOJENSKÁ JESKYNĚ 

– čeká vás cesta podzemním vláčkem dlouhá 4 km a dalších 1,7 km pěšky podzemními chodbami, krásná kráp-

níková výzdoba. ŠKOCJANSKÉ JAMY – unikátní krasový systém 11 podzemních propojených jeskyní, pro-

padlých údolí a přírodních mostů. Jeskyně jsou zapsány na Seznamu přírodního dědictví UNESCO.  

5. den: JULSKÉ ALPY * okruh přes dvě horská sedla. VRŠIČ 1611 m – nejvýše položený slovinský prů-

smyk. Vycházka. SOČA – vycházka k prameni. TRENTA – turistické středisko v údolí Soče. PREDEL 1156 

m – sedlo a hraniční přechod do Itálie. PREDELSKÉ JEZERO – zastávka, možnost vykoupání, nejhezčí par-

tie italských Julských Alp. 

6. den: JULSKÉ ALPY * VOGEL 1922 m – lanovkou ke SKI hotelu do výšky 1540 m, lehká túra na Vogel. 

Krásné výhledy na Julské Alpy i s jejich dominantou Triglavem. SAVICA – vycházka k 60 m vysokému vodo-

pádu. BOHINJSKÉ JEZERO – klidné ledovcové jezero, vycházka podle jezera, možnost vykoupání. Noční 

přesun přes Rakousko. 

7. den: návrat v ranních hodinách. 


