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Szlovéniai pillanatok 
 

Időpont: 2021. 
Utazás:  autóbusz 
Elhelyezés: hotel**/***  
Ellátás:  reggeli 
 
1. nap Indulás a kora reggeli órákban. Utazásunk első állomása Volcji Potok Arborétuma, mely 
Szlovénia leglátogatottabb parkja. Népszerűségét elsősorban a tavaszi tulipánvirágzásnak köszönheti! 
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 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. Ezután 
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. Hazaindulunk, útközben 
meglátogatjuk Celjét, melynek leghíresebb látnivalóját, a várat keressük fel. Szlovénia egyik legszebb 
várából fantasztikus a kilátás a környékre. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel, hazaérkezés a késő esti 
órákban. 

 
Részvételi díj: 37.900 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: 1.900 Ft/fő;  
 
 
Belépők: 
 

 Felnőtt /csoportos Kedvezményes /csoportos Gyerek 

Volcij Potok 
Arborétum 

8,5 Eur  6 Eur 

Kisvonat 3 Eur  3 Eur 

Vintgar-szurdok 10 Eur / 8 Eur 7 Eur/ 5 Eur (diák, nyugdíjas) 2 Eur (15 évig) 

Bledi vár  11 Eur / 9,5 Eur 7 Eur/ 6,5 Eur (diák) 5 Eur (15 évig) 

Celje vár 4 Eur  1 Eur (7 évtől) 

 
A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 
 

 
Élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk! 

 
 
 
 
 
 


