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Program - propozycja:

1 dzień 3.06 sobota
wyjazd  z  Włocławka  w godzinach  porannych  (np.  godz.   04.00),  przejazd  przez
Czechy i Austrię z przerwą na obiad.  Maribor  - spacer uliczkami miasta – m.in.:
Plac  Zamkowy,  XV-wieczny  zamek,  vinag  –  największe  w  Europie  piwnice   z
winami, katedra św. Jana Chrzciciela, bazylika św. Marii Matki Litościwej. Przejazd
w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień 4.06 niedziela
Śniadanie.  Przejazd  do  Ptuj  -  najstarszego  miasta  Słowenii,  spacer  uliczkami.
Lublana - zwiedzanie miasta – m.in.: plac Preserna, ratusz, katedra św. Mikołaja,
Pałac  Arcybiskupa;  charakterystyczne  dla  miasta  mosty:  Most  Smoków,  Potrójny
Most. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień 5.06 poniedziałek
Śniadanie.  Triglavskiego Parku Narodowego - odpoczynek we wspaniałej  scenerii
jeziora  Bohinj,  w  którego  tafli  malowniczo  odbijają  się  alpejskie  szczyty  –  czas
wolny, dla chętnych możliwość kąpieli. Wyjazd kolejką linową do stacji narciarskiej
góry Vogel (1535 m n.p.m.). Przejazd do miejscowości Bled - rejs do położonego na
środku jeziora słynnego kościółka Maryi Wspomożycielki. Zwiedzanie zamku Bled,
położonego  na  szczycie  stromej  skały. Przejazd  w  miejsce  zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień 6.06 wtorek
Śniadanie.  Przejazd  do  Wąwozu Vintgar -  wycieczka  do skalnego kanionu, dnem
którego płynie rwąca górska rzeka. Na końcu czeka nas widok wysokiego wodospadu
Šum, a po drodze zobaczymy imponujący most, który jest największym kamiennym
mostem  kolejowym  zachowanym  w  całości  w  Słowenii  (  czas  przejścia  –  w
zależności od wybranej trasy: od 1.5 do 2.30 godz. ) Przejazd do Planicy -  dolina , w
której położona jest mamucia skocznia Velikanka. Kofija Loka - jednego z najlepiej
zachowanych  średniowiecznych  miast  w Słowenii  -  m.in.:  spichlerz,  stary Ratusz
Miejski  z  XVI  w.,  barokowy  Kościół  Kapucynów.  Przejazd  do  Lubljany  -  czas
wolny,  możliwość skorzystania z  obiadokolacji  w klimatycznej  restauracji  starego
miasta (koszt dodatkowy). Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień 7.06 środa
Śniadanie. Jaskini Postojna - czwartej co do wielkości jaskini w świecie – 27 km ciągu jaskiniowego, w którym
udostępniono do zwiedzania około 6 km korytarza. Zwiedzanie jaskiń trwa około 1,5 godz., około 4 km jedzie
się kolejką elektryczną przez oświetlone reflektorami  formacje kresowe,  pozostałe- najpiękniejsze fragmenty
jaskiń /1700m/ przechodzi się pieszo. Jedną z wielu atrakcji jest człowiecza ryba zamieszkująca w słoweńskich
jaskiniach krasowych Zwiedzanie zamku Predjama - wbudowanego w skalną jaskinię. Koper - stolicy regionu
Istria, spacer uliczkami miasta – m.in.:  Katedra WNMP, kolumna św. Justyny, Pałac Pretoriański, Pałac Totto.
Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.



6 dzień 8.06 czwartek
Śniadanie. Przejazd  do   słoweńskiego  kurortu  nad  Adriatykiem  –  Piran, to  perła  weneckiej  architektury,
malowniczo położona na krańcu półwyspu Istria. Spacer starówką: Plac Tartiniego, Ratusz, kościoły św. Jerzego
i św. Piotra. Czasu wolny – ew. dla chętnych istnieje możliwość kąpieli w Adriatyku - w jednym z kurortów.
Rejs statkiem po Adriatyku i  wieczorek regionalny z degustacja wina.  Przejazd w miejsce zakwaterowania,
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień 9.06 piątek
Śniadanie.  Przejazd  do  miejscowość  Lipica  -  znaną  z  hodowli  słynnych  Lipicanów  -  zwiedzanie  stadniny.
Jaskinie Szkocjańskie  (Skocjanske Jame)  -  dzięki  niepowtarzalnej  przyrodzie  i  od 1986 roku  widnieją  w
rejestrze  światowego  dziedzictwa UNESCO. Dzięki  temu  są  obecnie  jedną  z  największych  atrakcji
turystycznych Słowenii, choć wciąż nie tak popularną, jak na to zasługują. Skocjanske jame zachwycają już od
pierwszego spotkania. Wyjątkowymi przykładami piękna są Velika i Mala dolina, czy część jaskiń z głębokimi
otworami  i  podziemnym kanionem.  Ze  względu  na  szczególne  warunki  mikroklimatyczne  rozwinęły  się  tu
nadzwyczajne  ekosystemy,  
w których współistnieją gatunki śródziemnomorskie, środkowoeuropejskie, illiriańskie oraz alpejskie. Rośliny
typowe dla tych ekosystemów tu rosną obok siebie. Przejazd w miejsce zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień 10.06 sobota
Śniadanie.  Przejazd  do  Mikulova  (miejscowość  w Czechach  z  dużym zamkiem,  którą  najczęściej  mijamy
w drodze do Austrii lub Włoch). Zakwaterowanie, obiadokolacja. Dla chętnych spacer uliczkami miasta. Istnieje
możliwość zorganizowania degustacji win – koszt dodatkowy. Nocleg
9 dzień 11.06 niedziela
Śniadanie, szkolenie. Wykwaterowanie, w godzinach południowych planowany wyjazd w kierunku Włocławka 
z przerwą na posiłek – obiad.  Powrót do Włocławka ok. godz. 21.00.

Koszt na osobę przy grupie: 45 os. – ok. 3550 zł*

*Podany koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie!  

Świadczenia zawarte w cenie: 
opieka pilota  -  przewodnika,  8 noclegów w hotelu **/***/**** (pokoje 2 os. z łazienkami),  wyżywienie:  
8 śniadań, 8 obiadokolacji,  obiad w dn. 1 i  9, ubezpieczenie:  NNW (15.000 zł),  KL z włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA. Cena obejmuje obligatoryjną opłatę na TFG 
i TFP. Transport wygodnym autokarem z dwoma kierowcami.

Uwaga:
Koszt dodatkowy stanowią (obowiązkowa płatność na miejscu): bilety wstępu, lokalni przewodnicy oraz inne
obligatoryjne opłaty: od 90 EUR/os. + Rejsy statkiem 
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 


