
 NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SLOVINSKA 
Pro železničáře vlakem   Jízdenky FIP: ÖBB a SŽ, průkaz FIP (vyřizuje si každý sám)  

jezero Bled – Postojenská jeskyně – Piran – Ljubljana
7.8. - 11.8.2019                                     5990 Kč



                          
Slovinsko. Není příliš vzdáleno. A přesto není tak častý turistický cíl, jak by si zasloužilo. Přitom má
snad  vše,  co  turisté  na  svých  cestách  vyhledávají.  Teplé  moře,  krásné  vysoké  hory  s  jezery  i
historické památky. Zvláštní kapitolou jsou celosvětově proslavené jeskyně, jimiž se může v takovém
rozsahu pochlubit  jen málokterá země Evropy.  Z tohoto hlediska byl  sestaven i  náš program  -
ukázka slovinských „NEJ“.

1. den Večerní odjezd z Českých Budějovic do Rakouska, noční vlak do Slovinska.
2. den Přestup v Ljubljani, vlakem do nejmalebnějšího slovinského přímořského města  PIRAN, perla slovinské
Riviéry, obdivuhodný středomořský ráz, kouzelná atmosféra úzkých uliček, krásná pobřežní promenáda (Tartiniho
náměstí s benátským palácem, kostel svatého Jiří a zvonice, městské opevnění – nádherné výhledy na město,
které se tísní na poloostrově vybíhajícím daleko do moře) možnost koupání v moři.
Přejezd do Ljubljaně, ubytování ve 3* hotelu na 2 noci.



3. den Snídaně v hotelu. Vlakem k jezeru BLED – asi nejfotografovanější scenérie Slovinska. Alpské jezero 
ledovcového původu, romantická plavba k malému ostrovu s kostelíkem, návštěva Bledského hradu stojícím na 
skalnatém ostrohu ve výši 140 m nad hladinou jezera, z terasy krásné výhledy na jezero Bled a Julské Alpy, 
příjemná procházka okolo jezera, příp. koupání v jezeře. Vlakem zpět do Ljubljaně.



4. den Snídaně v hotelu. Vlakem do Postojné, prohlídka POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, největší a nejkrásnější evropská
krápníková jeskyně, zvláštní přírodní úkazy: krasové krátery, propasti, ponorné řeky a vysychající jezera. Prohlídka
Postojenské jeskyně trvá hodinu a půl, návštěvníci projedou a projdou celkem cca 5 km turisticky uzpůsobených
chodeb: vláčkem jedou 2 km dovnitř hory, potom projdou pěšky cca 1 km nejhezčí části jeskyně mezi Velkou
horou  (Kalvárií),  velkolepými  jeskyněmi  a  Koncertním sálem,  cesta  vede kolem nejhezčího  krápníku  Briliant,
symbolu jeskyně, návrat vláčkem k východu z jeskyně.

www.postojnska-jama.eu Vstupné do jeskyně v ceně.

http://www.postojnska-jama.eu/


Podvečerní prohlídka hlavního města Slovinska – LJUBLJANA (Trojmostí, Prešerenovo náměstí, Ljubljanský hrad). 
Pozdní odjezd vlakem z Ljubljaně do Rakouska. 
5. den Časný ranní přestup v Salcburku a Linci, příjezd do ČR.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SLOVINSKA
Pro železničáře vlakem: jezero Bled – Postojenská jeskyně – Piran – Ljubljana
7.8. - 11.8.2019                                          5990 Kč

Cena na osobu zahrnuje: 
2x nocleh ve 3* hotelu Park (dvoulůžkové pokoje), 
2x snídaně formou bufetu, 
místní turistické taxy, 
vstupné do Postojenské jeskyně včetně audioprůvodce v češtině,  
služby vedoucí zájezdu: Libuše Sládečkové

Cena nezahrnuje: vstupy (vyjma Postojenské jeskyně), plavbu lodí na jezeře Bled, cestovní pojištění, rezervační
doklady na vlaky
Povinný doplatek – rezervační doklady na noční vlaky: 

Salzburg Hbf. odjezd 01.40 hod. – Ljubljana příjezd 05.57 hod.
1 místenka 390 Kč nebo 1 lehátko T6   990 Kč

Ljubljana odjezd 23.55 hod. – Salzburg Hbf. příjezd 04.04 hod.  
1 místenka 390  Kč nebo 1 lehátkoT6   990 Kč

Nepovinný doplatek: cestovní pojištění Union 180 Kč 
  Jízdenky FIP: ÖBB a SŽ, průkaz FIP (vyřizuje si každý sám)  

 LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
   CESTOVNÍ KANCELÁŘ MOBIL: 602 449 442
   Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň www.libusetravel.cz
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               3* Hotel Ljubljana Park – naše ubytování (cca 10 min pěšky od nádraží)
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