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SLOVINSKO zelené aktivní, zdravé 
 
 

 
 

  
 

Termín: úterý 5. – pátek 8. září 2023  
Program  

 1. den: odjezd z Milevska brzy ráno – 6. hodina, 
transfer přes Rakousko, zastávka u Wörthesee /  

 Pyramidenkogel (851 m), rozhledna na vrcholu 
stejnojmenné hory – nejvyšší dřevěná rozhledna na 
světě s 16 spirálovitě zakřivenými lepenými 
modřínovými sloupy, uvnitř se 120 metrů dlouhou 
skluzavkou, vstupné 12,80€ vstupné;  

 Pozn.: vstupné i u všech i dalších objektů je pouze orientační - upřesnění před odjezdem 
   
 

  VELDEN, oblíbené turistické letovisko s největším rakouským casinem   
- promenáda u jezera, dojezd na ubytování v oblasti – tři noci na stejném místě 
 
 
 

 2. den: jezerní oblast Julských Alp:  
 
 

 

VINTGAR, romantická soutěska dlouhá 1400 m, prohlídka, vstupné min. 8€, 
 
 

BLED, http://www.bled.si jezero a město – nejnavštěvovanější místo ve Slovinsku 
s majestátním hradem, alternativní prohlídka pro zájemce, 10 €:  
- procházka po jezerní promenádě s možností ochutnávky dezertu kremšnit a následně  
- plavba na výletních loďkách (pletny) na Bledský ostrov na jezeře, 15 €, resp. cena dohodou    
- od jezera vede 99 schodů ke kostelu sv. Marie a zvonici  
cesta dále vede do nitra Triglavského národního parku:  
 

 

BOHINJ, http://www.bohinj.si, jezero, výjezd lanovkou na předvrchol hory Vogel, cca 20 €, 
vrchol 1922 m, úchvatné rozhledy, alpská květena, stylové jídlo a pití v horské chatě, za 
dobré viditelnosti jsou vidět tři nejvyšší vrcholy tří pohoří Slovinska,  
 

- variantně (nižší viditelnost) plavba lodí po jezeře, podobná cena jako u Bledu 
 
 

dojezd na ubytování jako předchozího dne 
 
 
 
3. den: LUBLAŇ –  toulky po (některých) Mistrových (pře)stavbách 
projekty, rekonstrukce objektů, některé z nich navštívíme  
* Trojmostí, Čevljarski most, Tržnice 
* park Tivoli, Kněžský seminář a Národní a univerzitní knihovna,   
* kostely: sv. Františka z Assisi, sv. Michala na Lublaňských blatech, 
event. komplex hřbitova Žale s hrobkami (A.B.Jegliče, I.Šušteršiče,  
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* dům „Žehlička“, * Plečnikův dům  
jeskyně POSTOJNA, jedna z největších a nejbohatších krápníkových jeskyní Evropy, jízda 

podzemním vláčkem, koncertní dvorana,  
 
 

PREDJAMSKY GRAD, pohled na dějiny země z hradu zasazeného na 123 metrů vysokém 
útesu – největší jeskynní hrad na světě (zápis v Guiness),  
vstupné do obou objektů min. 35€ - dojezd na ubytování jako předchozího dne 
 

 perly Julských Alp: Triglavský NP, http://www.tnp.si  
 

- 4.den: po snídani odjezd směr 
 
 

PLANICA, mamutí skokanské můstky, pěší túrka stejnojmenný údolím k chatě Tamar, kde 
autor textu několikrát zažil gastronomickou vložku v podobě skvělé domácí houbové polévky 
VRATA, údolí pod severní stěnu Triglavu s dvoustupňovými vodopády PEREČNIK 
 
 

prameny řeky Sáva, event. zastávka v Kranjske Goře  
 
 
odjezd do Česka, návrat do Milevska hoóódně pozdě v noci !:-) 
 
 
 
 
 

 
 

Cena 6.500 Kč zahrnuje:  
* dopravu autokarem,  
* 3x ubytování v hotelu v oblasti se snídaní,  
* služby průvodce – Iva Nejedlá, infomateriál 
* cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj21.pdf 
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php  

 

 
 

 

 

Ubytování se snídaní: 
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       **hotel BIT Center na okraji Lublaně nebo ***hotel Kanu mezi Lublaní a městem Kranj 
www.bit-center.net, https://hotel-kanu.si 

 

 

Doporučené kapesné na vstupné začíná na 100€:  
v zájezdu je navrženo poměrně dost atrakcí, z nichž některé nejsou nejlevnější (jeskyně 
Postojna v příp. kombinaci s návštěvou Predjamského Gradu i více). Až na výjimky je 
možná alternativa, která znamená poměrně značnou úsporu na vstupném. 
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