
                                  RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář   
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166                                                          
www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz   

 

SLOVINSKO známé i neznámé, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko 

s výletem do italského TERSTU a zámku Miramare 
 
 
 
 

  
 

Termín: středa 17. – pondělí 22. května   
Program  

1. den: odjezd z Dolního Bousova, event. dalších míst / Praha? ve 22 hodiny, transfer přes Rakousko  

 
 

 
 

2. den: perly Julských Alp: Triglavský NP, http://www.tnp.si  
 

PLANICA, mamutí skokanské můstky, pěší tůrka stejnojmenný údolím k chatě Tamar, kde 
autor textu několikrát zažil gastronomickou vložku v podobě skvělé domácí houbové polévky 
VRATA, údolí pod severní stěnu Triglavu s dvoustupňovými vodopády PEREČNIK 
 
 

prameny řeky Sáva, event. zastávka v Kranjske Goře  
 

ubytování po celou dobu zájezdu v oblasti Kraňska / Lublaně 

 
 
 

3. den: jezerní oblast Julských Alp:  
po snídani odjezd směr letovisko BLED, http://www.bled.si s majestátním hradem (cca 10 €), 
procházka po jezerní promenádě, dále do nitra Triglavského národního parku  
 
 

-  jezero BOHINJ, http://www.bohinj.si: výjezd lanovkou nad jezero na předvrchol hory Vogel 
(cca 17 €), vrchol 1922 m, úchvatné rozhledy, alpská květena), stylové jídlo a pití v horské 
chatě, za dobré viditelnosti jsou vidět tři nejvyšší vrcholy pohoří Slovinska Triglav (2.864 m)  
 
 

variantně!  (nižší viditelnost) plavba lodí po Bohinjském jezeře (cena dohodou) 
- nejvyšší slovinský vodopád SAVICA, 72 m vysoký (3 €/skupina)  
dojezd na ubytování  

 
 
 
 

4. den: Slovinský Kras a LUBLAŇ -  
po snídani odjezd na prohlídku jeskyně POSTOJNA, http://www.postojnska-jama.si,  
největší a jedna z nejbohatších krápníkových jeskyní Evropy, jízda podzemním vláčkem, 
koncertní dvorana, 20 km podzemních chodeb   
PREDJAMSKÝ GRAD, pohled na dějiny země zasazený na 123 metrů vysokém útesu – 
největší jeskynní hrad na světě (zápis v Guiness),   
vstupné do obou objektů 30€+, v jeskyni český audioguide   
 
 

LUBLAŇ –  toulky po (některých) Plečnikových (pře)stavbách 
projekty, rekonstrukce objektů, některé z nich navštívíme  
* Trojmostí, 1929-1932, Čevljarski most, 1931-1932, Tržnice, 1939-1942 
* park Tivoli (1931), Kněžský seminář a Národní a univerzitní knihovna,   
* budova Skupščiny (Katedrála svobody, 1947)  
* kostely: sv. Františka z Assisi, sv. Michala na Lublaňských blatech, 
event. komplex hřbitova Žale s hrobkami (A.B.Jegliče, I.Šušteršiče,  
* dům „Žehlička“, 1932-1934,  
* Plečnikův dům, 1921-1930 
 
 

večerní špacír / večeře v Lublani a následně dojezd na ubytování  

  



 
 
 

 
 
 
 

 
5. den: Jadran a na skok do italské provincie Friuli Venezia Giulia: 

 
 

PIRAN, letovisko při stejnojmenném zálivu, rodiště skladatele a houslového virtuosa 
Giuseppe Tartiniho (1692–1770), nad městečkem kostel sv. Jiří  
- prohlídka, možný oběd                    variantně!  
 
 

- koupání ve vodním parku Laguna Bernardin, největší vodní komplex na pobřeží 
Slovinska (1000 m2 vody), koupání v mořské vodě vyhřáté na 29-31oC, whirpooly 34-36oC,  
pouhých 10€/2 hodiny,https://www.hoteli-bernardin.si/en/experiences/laguna-bernardin-water-park 
 
 
 

TERST, přístav a jeho bulváry, náměstí, katedrály či římské památky, www.triestetourism.it,  
- sightseeing tour městem se zastávkami 
 
 

MIRAMARE, habsburský zámek s parky, (10€/ parky zdarma), vzpomínka na císařovnu Sisi, 
císaře Maxmiliána… chudáka jej popravili v Mexiku 
 
 

GRADO, středomořská večeře v romantickém přístavním městečku… odjezd do ČR  
 
 

6. den: noční transfer přes Rakousko, návrat do Prahy / Dolního Bousova nad ránem. 

Cena 6.500 Kč zahrnuje:  
* dopravu zájezdovým autokarem  
* 3x ubytování v hotelu se snídaní (v jednání)  
* služby průvodce – Mirek Hrdlička, http://www.toulkyevropou.cz/khrdlicka.php,  

* infomateriál a tradiční sladké pokušení 
* cestovní pojištění http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php. 
 

Doprava: zájezdový klimatizovaný autokar dopravní společnosti Budos-Bus, s.r.o., 
http://www.toulkyevropou.cz/doprava.php s oblíbenými řidiči Bohoušem nebo Mírou: 
polohovatelné opěrky, možnost vysunutí vnitřního sedadla do uličky, WC, CD/DVD 
přehrávač; za české koruny k dispozici studené i teplé nápoje. 

 
 

Doporučené kapesné na vstupné začíná na 100 €: v zájezdu je navrženo poměrně dost 
atrakcí - některé nejsou nejlevnější (jeskyně Postojna s Predjamskim Gradem). Až na 
výjimky je možná alternativa, která znamená poměrně značnou úsporu na vstupném – 
výše vstupného v textu berte opravdu jako orientační – bude upřesněno před odjezdem. 

 
 

Poznámka Mirka Hrdličky: zájezd v tomto aranžmá jsem již několikrát absolvoval 
s různými klienty – je poměrně atraktivní verzí návštěvy západní části Slovinska; 
bonusem je závěrečný průjezd italskou oblastí Friuli Venezia Giulia se 
zakončením v přístavu Grado s autentickou středomořskou atmosférou. 
 

 Cena zájezdu bohužel kopíruje nárůsty cen za dopravu a ubytování, které 
skokově v posledním roce nastaly – vězte, že ani mě to netěší – nic proti nim nezmohu.  

 
 
 
 

 
 

CK si vyhrazuje právo přesunů / úprav programu podle nepředvídaných okolností, které by 
však neměli narušit celkový rozsah a charakter zájezdu. 


