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Szlovénia: az Alpok csúcsaitól a mediterrán Adriáig  
 

Időpont: 2020. 
Utazás:  autóbusz 
Elhelyezés: hotel**/***  
Ellátás:  reggeli 
 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban. Utazásunk első állomása Celje, melynek leghíresebb látnivalóját, a várat 
keressük fel. Szlovénia egyik legszebb várából fantasztikus a kilátás a környékre. Kora délután érkezés a szlovén 
fővárosba, Ljubljanába. Séta az óvárosban, amely során megtekintjük a várat, a székesegyházat, valamint a 
Tromostovje-hármas kőhidat, a Sárkányhidat és a Ferencesek templomát, majd szabadprogram. A napot Krajn 
meglátogatásával zárjuk! A háztetők fölé magasodó templomtornyok mögött az Alpok tekint le büszkén a vidékre. 
Városnézés keretében ismerkedünk a történelmi- és műemlékvárossal. Este a szállások elfoglalása Ljubljana környékén. 
 

2. nap Kirándulás a Soca - völgyébe, délelőtt ellátogatunk a barátságos hangulatú kisvárosba, Kobarid városába, rövid 
városnézés. Felkeressük a Napóleon hidat, ahonnan könnyű túrát teszünk a Kozjak - vízeséshez. Szlovénia nyugati 
csücskében rejtőzik egy „mini Toszkána”, A táj szépsége, az aprócska középkori falvak, lankás domboldalak, teraszos 
szőlőültetvények olaj- és citromfákkal kísértetiesen hasonlít „nagy testvéréhez”. Van itt minden, ami miatt bolondulunk 
a mediterrán életérzésért: Smartno festői faluja, Dobrovo reneszánsz kastélya, Brda borospincéi, a remek borok és 
persze a friss hozzávalókból készült mennyei fogások. Késő délután visszautazás a Vipava völgyön keresztül a szállásra. 
 

3. nap Délelőtt ellátogatunk a vadregényes Vintgar szurdokba, ahol a sebes Radovna folyó 1600 m hosszan és több 
mint száz méter mélyen bevéste magát a sziklák közé. A látványos út nagy részét a sziklákhoz erősített fahidakon lehet 
megtenni, ahol a káprázatos táj, a türkiz színű víz -benne pisztrángok sokaságával-, s az út végén a 16 m magas Sum 
vízesés ejti rabul a látogatókat. Majd séta a csodás Bohijni tó partján, majd kabinos felvonóval 1530 m magasságba 
feljutunk a Vogel-hegyre, miközben gyönyörű panoráma tárul elénk. Beláthatjuk az egész Júlia-Alpokat, Szlovénia 
legmagasabb pontját a 2864 m magas Triglavot, de az alattunk elterülő tó is felejthetetlen élményt nyújt. Délután 
Szlovénia híres nagyvilági üdülőhelyére, a Júlia Alpok központjában található Bledi tóhoz vezet utunk. Látogatás a 
középkori lovagvárban, mely a tó fölé magasodó sziklacsúcson áll, majd gondolázási lehetőség a tó kis szigetére, ahol az 
ősi kegytemplom tekinthető meg. Szállás. 
 

4. nap Kirándulás a hatalmas méretekkel rendelkező (1400 m hosszú, helyenként 150 m magas földalatti 
szurdokvölgy), UNESCO világörökség részét képező, Skocjan-barlanghoz. Innen a szlovén tengerpart legszebb 
városaiba: először Piranba vezet utunk. Szűk, macskaköves, kis középkori sikátorokban sétálunk fel a Szent György 
templomhoz és a városfalhoz, ahonnét szép kilátás nyílik a városra és környezetére. Szabadprogram, majd a 
szomszédos Portorozs elegáns és modern üdülővárosát vesszük célba. Amennyiben az időjárás engedi fürdési lehetőség 
az Adriai – tengerben. Visszautazás a szállásra. 
 

5. nap Reggeli után ismerkedés a szép fekvésű Škofja Lokával, Szlovénia műemlékekben egyik leggazdagabb 
kisvárosával. Hazaindulunk Magyarországra, útban hazafelé rövid pihenő Trojaneban, a híres és hatalmas fánkok 
hazájában. Majd látogatás Dobronakra, ahol a Trópusi Kert és Orchideafarm megtekintése, itt hatalmas üvegházban 
megcsodálhatjuk a szebbnél szebb virágokat, az orchideák mellett gyönyörködhetünk más, termő trópusi 
gyümölcsökben is a kávén át, az ananászon keresztül a borsig. A látogatást követően vásárlási lehetőség! (Csak Euro-ban 
lehet fizetni.) Délután látogatás Lendvahegyen található, s ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk a szomszédos 
Horvátországra, Magyarországra és Ausztriára. Borkóstolási lehetőség. Hazaérkezés késő éjjel. 
 

Részvételi díj: 94.900 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz költséget, a szállás, a reggeli ellátás és az idegenvezetés díját. 
Nem tartalmazza a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 Ft/fő/nap. 
Üdülőhelyi illeték: 3.900 Ft/fő; Vacsora: 15.900 Ft/fő/4 alkalom 

 
Belépők: 

 Felnőtt /csoportos Diák, nyugdíjas /csoportos Gyerek (6-15 év) Gyerek (0-6 év) 

Celje vár 6 Eur 4 Eur 2 Eur  

Ljubljana vár + felvonó 5 Eur 3,5 Eur   

Vintgar-szurdok 10 Eur / 8 Eur 7 Eur/ 5 Eur 2 Eur 2 Eur 

Bohijni tó, felvonó, oda-vissza 14 Eur 12 Eur 9 Eur (6-14 év) ingyenes 

Bled vár 10,5 Eur 7,5 Eur 4,5 Eur 4,5 Eur 

Skocjan-barlang július: 20 Eur 16 Eur 10 Eur  

Skocjan-barlang május, 
szeptember: 

18 Eur 14 Eur 9 Eur  

Dobronak Trópusi Kert és 
Orchideafarm  

5 Eur - ingyenes ingyenes 

 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 
 

Élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk! 


