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Adventní prodloužený víkend ve třech zemích evropského jihu: 
Záhřeb – Lublaň – Maribor – Štýrský Hradec – termály  
Termín: čtvrtek 26. / pátek 27.- neděle 29. listopadu 2020  

Program: 
0.-1.den: odjezd v noci ze čtvrtka 26.11. / pátek 27.11. okolo půlnoci 
transfer přes Čechy, Rakousko do Slovinska 
 
 

Terme Olimia, poblíž chorvatských hranic ve vesnici Podčertek, v mírně zvlněné 
kopcovité krajině plné vinohradů a zelených lesů: 
- vnitřní a venkovní bazény o teplotě 26-37oC s vířivkami, vodopády, finskou / tureckou 
saunou, bazénem se studenou vodou,… brrr!... však to znáte!  
-  dopolední koupání 13€ / 3 h, odpoledne přejezd směr    
adventní Záhřeb, tři roky po sobě (2016-2018) mu byla udělena cena za nejlepší 
vánoční trhy a předstihl taková věhlasná evropská města jako Praha, Vídeň, Brusel…  
- advent zahajuje umístění adventního věnce okolo fontány Manduševac na náměstí bána 
Jelačiće; říká se mu vánoční pohádka a není zdaleka jediný, trhy naleznete i na dalších 
náměstích, Evropském nebo krále Tomislava, kde se nachází jedno z největších venkovních 
kluzišť Evropy – početné stánky střídá open air pódium pro DJ a kapely. Pořadatelé se snaží 
každým rokem přijít s něčím novým – kromě nádherné výzdoby, ručně vyráběnými suvenýry, 
typickými záhřebskými specialitami a vždy veselými lidmi vás čeká široká škála kulturních a 
zábavních akcí s aktuálním tématem, loni to bylo např. bláznovství (Faliranje) – mix živých 
barev, zvuků a chutí. https://www.adriatic.hr/cs/blog/chorvatska-kuchyne-9-jidel-ktera-musite-vyzkouset/363 
 
 
 

podvečerní přejezd směr   
 
 

Lublaň, večerní advent, dojezd na ubytování – volno k návštěvě adventních trhů, 
ochutnávka místního svařáku (kuhano vino), pleskavice a dalších specialit jihu 

 
 

2.den: po snídani pěšky v kombinaci s autokarovými přejezdy 
 
 

Plečnikova LUBLAŇ -  toulky po Mistrových přestavbách  
* Trojmostí (1929-1932), Čevljarski most (1931-1932), Tržnice, 1939-42 
* park Tivoli (1931), Kněžský seminář a Národní a univerzitní knihovna,   
* budova Skupščiny (Katedrála svobody, 1947)  
event. komplex hřbitova Žale s hrobkami   
* dům „Žehlička“ (1932-1934), výstup / výjezd lanovkou na hrad 
* kostely: sv. Františka z Assisi, sv. Michala na Lublaňských blatech,  
https://www.archiweb.cz/b/kostel-sv-michala-na-lublanskych-blatech 
* Plečnikův dům (1921-1930)  
- exteriéry, u posledně dvou jmenovaných v jednání i vstup do objektu 



odpoledne (pro zájemce) odjezd směr   
 

Terme Laško, lázně mají nostalgickou atmosféru, nedotčenou přírodu v okolí,… termální 
voda o příjemných 32-34oC s vysokým obsahem vápníkem, sodíku a hořčíku má prospěšné 
účinky na regeneraci těla i mysli; hodí se na vaše klouby, revma, odbourává stres, nedaleko 
nejznámější stejnojmenný slovinský pivovar – co si jen víc přát!   
- 17€/4 hodny (se saunou 27€!) nebo jen 2 hodiny 11€ 
 

Lublaň, večerní advent, fakultativně plavba lodí po řece Ljubljanici    

 
 
 
 
 

3.den: po snídani odjezd směr 
 
 

Maribor, druhé největší slovinské město na řece Drávě, byl a je známým říčním přístavem 
a střediskem obchodu s vínem. Naleznete zde zachovalé měšťanské domy v okolí tří 
náměstí, kostely (katedrála sv. Janeza Krstnika) a renesanční zámek s barokní úpravou 
zámek … ale hlavně vinné sklepy – nejznámější navštívíme  město se pyšní 400 let starou 
vinnou révou, naleznete ji na fasádě Domu staré révy (Hiša stare trte),  https://www.staratrta.si/ 
 
 

odjezd směr  
Štýrský Hradec (Graz), Evropské kulturní město roku 2003, kdy byl dokončen Dům 
umění nebo umělý ostrov na řece Mur – osobitá atmosféra, ve které se prolínají staré i nové 
architektonické prvky, procházka po zámeckém vrchu s Hodinovou věží, která má obrácené 
hodinové ručičky (velká ručička na nich ukazuje hodiny a malá minuty), na nádvoří 
Zemského domu naleznete originální ledový betlém, hravá je i zvonkohra 
a pak již jen odjezd via Linec – České Budějovice – s pozdním nočním návratem do Prahy! 

 
 
 

Cena 5.500 Kč zahrnuje:  
* autobusovou dopravu,  
* 2x ubytování v hotel v Lublani s bufetovou snídaní,  
* autokarovou dopravu,  
* průvodce zájezdu, 
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php 
* sladké pokušení   – nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené.  

 
 


