Vaše nejlepší brána k poznání

SLOVINSKO
Země na sluneční straně Alp
Poznávací zájezd spojený s relaxací v horských termálních lázních
„Slovinsko je malá země, která má vše, co láká milovníky historie a krásné přírody – hory, jezera,
jeskyně, termální prameny, vinice, stará kamenná městečka, plno hradů….i moře! Je to pro mnohé
nepoznaná země, která určitě stojí za poznání“
Termín: 19. - 22.4.2018
Cena: 3. 890,-Kč
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a s možností
očerstvení teplými a chlazenými nápoji), 1x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí v hotelu na
Bledu *** ( snídaně a večeře švédské stoly) připojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti
úpadku, služby průvodce. Cca 14 dní před odjezdem obdrží klienti pokyny na cestu.

Program:
1.den: Odjezd ve 24 . 00 hod., cesta nonstop s hygienickými přestávkami.
2.den: Dopolední zastávka u JEZERA BOHINJ, procházka podél jezera. Možnost výjezdu lanovkou na
vrch VOGEL (1.922 m) VYHLÍDKA NA JULSKÉ ALPY, PANORAMATA TRIGLAVSKÉHO
NÁRODNÍHO PARKU, možnost návštěvy VODOPÁDŮ SAVICA. Pokračování v cestě na JEZERO
BLED - nejromantičtějšího místa Slovinska, uprostřed jezera se nad vodní plochou přímo vznáší ostrůvek
s kostelíkem, na vysokém útesu trůní hrad. Možnost plavby v dřevěné pramici po jezeře. Možnost večerní
relaxace v termálních lázních. Ubytování, nocleh.
3.den: Po snídani odjezd, dopolední prohlídka JESKYNĚ POSTOJNA - největší přírodní zajímavosti
Slovinka, jedné z největších jeskyň Evropy. Návštěva PREDJAMSKEHO HRADU - tato středověká
dramaticky vyhlížející stavba byla přistavěna ke skalnímu masivu vypínajícímu se nad kaňonem řeky
Lokva. V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR.
4.den: Návrat domů v brzkých ranních hodinách. (cca v 04. 00hod)
Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA, IČ 68117434, www.portaoptima.com.

Uzávěrka přihlášek: 31.10.2018. S přihláškou se hradí záloha ve výši 2000,-Kč.
Doplatek ceny je nutno uhradit do 19.3.2018
Storno podmínky: Do 31.10..2017 bez poplatku, od 1.11.2017 poplatek ve výši 2000,-Kč, od 17.4.2018 poplatek ve výši
100% ceny. Storno poplatek se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka.
Cena může být navýšena v důsledku náhlých daňových a kurzovních změn či nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních
poplatků.
--------------------------------------------------------------------------zde oddělit--------------------------------------------------------------------------
Přihlašuji se závazně na exkurzi „Slovinsko “ ve dnech 19. – 22. 4. 2018 a souhlasím se stornovacími podmínkami
Jméno a příjmení: …………………………………………….....Rodné číslo…………………………(nutné uvést kvůli pojištění!!!)
Adresa:…………………………………………………………Telefon:……......………………………………………………………..
Podpis účastníka či jeho zákonného zástupce

