SŁOWENIA

Omijana Perła Europy

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników wycieczki. Przejazd w kierunku Słowenii przez Czechy i Austrię. W godzinach popołudniowych przyjazd
do malowniczego MARIBORU, gdzie w podziemiach miejskiego zamku mieści się tu największa w Europie piwnica winna z siedmioma
milionami litrów wina. Spacer po Starówce (kolumna morowa, dzielnica Lent z pięknymi kamieniczkami, mnóstwem sklepików oraz kawiarni
przy rzecznej promenadzie, katedra św. Jana Chrzciciela – najsłynniejsza świątynia w mieście, przebudowana w stylu gotyckim. Katedra
posiada 54 m dzwonnicę pochodzącą z końca XVIII w. zbudowaną w stylu klasycystycznym. Złożono tu prochy Antona Martina Slomseka –
słoweńskiego biskupa i polityka, który był beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1990 roku). Czas wolny. Następnie przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: Po śniadaniu pojedziemy w Alpy Julijskie a tam udamy się do BOHINJ, uznawane za jedno z najbardziej uroczych zakątków Alp
Julijskich. Chwila wytchnienia we wspaniałej scenerii jeziora, w którego tafli malowniczo odbijają się alpejskie szczyty. Kolejnym punktem
będzie spacer WĄWOZEM VINTGAR , utworzonym przez rzekę Radovna. W wąskim i głębokim wąwozie wybudowano szereg drewnianych
mostków przylepionych niemalże do ścian wąwozu, którymi spaceruje się nad spienioną szmaragdowo-zieloną rzeką, mijając huczące górskie
wodospady. Następnie zajrzymy do malowniczej miejscowości BLED położonej nad jeziorem. Rejs do położonego na środku jeziora słynnego
kościółka Maryi Wspomożycielki z dzwonem życzeń”. Zwiedzanie średniowiecznego zamku wybudowanego na urwistej skale (jednego
z najpiękniejszych w Słowenii). Ze wzgórza zamkowego roztacza się pocztówkowy widok na jezioro z maleńką wysepką i kościółkiem
pośrodku, w pogodne dni doskonale widać stąd najwyższy szczyt Słowenii - Triglav. Na koniec dnia postój w jeszcze nieodkrytym przez
turystów w miasteczku RADOVLJICA z pięknymi renesansowymi budynkami i malowniczych zaułków z widokiem na Alpy. Wzrok turystów
przyciąga także masywna bryła zamku Thurn, który obecny, rokokowy wygląd zawdzięcza XVIII-wiecznej przebudowie. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd do POSTOJNEJ - zwiedzanie słynnej jaskini, zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity
i stalaktyty o różnych formach tworzą tu bajkowy świat. Następnie udamy się do PREDJAMY na zwiedzanie słynnego zamku, zachwycającego
swym położeniem. Niezwykła budowla została wbudowana w otwór jaskini, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej malowniczych zamków
w Europie. Popołudnie spędzimy na zwiedzaniu LJUBLJANY, stolicy Słowenii. Spacer po historycznym centrum: plac Prešerena - główne
miejsce spotkań mieszkańców stolicy; kościół Zwiastowania - jeden z symboli miasta; Potrójny Most - jedno z najsłynniej-szych dzieł Plečnika,
największego architekta Lublany; Kolumnada Plečnika; katedra św. Mikołaja, która odwiedził papież Jan Paweł II; Pałac Biskupi; ratusz; Most
Szewców; Zamek Lublański - doskonały punkt widokowy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu zajrzymy do HRASTOVLJE perły słoweńskiej Istrii, słynących ze wspaniale zachowanego kościoła Trójcy Świętej
(XII / XIII w.) z przepięknymi freskami z 1490 roku. Następnie przejazd do malowniczego KOPRU, stolicy regionu Istria - spacer
po zabytkowym centrum (katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, plac i kolumna św. Justyny, Pałac Pretoriański, Pałac Totto).
Na koniec przejazd do PIRANU - jednego z najpiękniejszych miast na wybrzeżu adriatyckim, malowniczo położonego na półwyspie. Miasto
stanowi perłę weneckiej architektury gotyckiej. Spacer po starówce, m.in.: plac Tartiniego - główny plac miasta, nazwany imieniem słynnego
artysty, ratusz, kościół św. Jerzego, kościół św. Piotra. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd do SKOFJA LOKA, uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko
Słowenii. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym starym mieście, nad którym malowniczo góruje zamek Loka. Wyjazd
w drogę powrotną do kraju. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych.

Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegi w pensjonacie/hotelu 3***, pokoje 2-3 4osobowe z łazienkami (zakwaterowanie na całej trasie w
jednym obiekcie), 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu. Cena nie zawiera: opłat za wstępy do
zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych oraz napoi do obiadokolacji.

