
 
     Nejkrásnější místa Evropy 

Slovinsko 2022 

 
V pozdním jaru vás zveme do 
slovinského národního parku Triglav, 
do překrásných hor a dolin, 
k nádherným jezerům a do divokých 
soutěsek. Čeká Vás nádherně čisté 
Bohinjské jezero v Julských Alpách, 
v jehož průzračné vodě se můžete 
vykoupat, nebo se třeba projedete 
lodí. Zveme vás také ke koupání  
a procházce po slovinských plážích 
Jaderského moře na Istrijském 
poloostrově, do historického města 
Piran a přímořského centra Portorož. 
Krásně si to užijte… 

 

hory . moře . jezera . soutěsky 
 

Termín: 27.5. – 3.6.2022 
 

 

Program: 
 
1.den odjezd ze Strakonic a Vodňan ve večerních hodinách, noční tranzit. 
 

2.den časně ráno přijedeme přes rakouskou hranici a pohoří Karavanky do slovinských Julských Alp do oblasti horského 
městečka Kranjska Gora: zajedeme k největšímu skokanskému můstku světa do Planice na začátku nádherného údolí Tamar 
(společná dovezená snídaně), navštívíme chráněné území – prameništní oblast řeky Sávy Dolinky – Zelenci s unikátními 
podvodními sopkami. V blízkosti horského střediska Kranjska Gora se zastavíme u jezera Jasna, kde si prohlédneme soutok 
horských řek Mala a Velika Pišnica. Dále zamíříme přes lázeňské město a jezero Bled (individuální návštěva Bledského hradu) do 
centra Julských Alp k Bohinjskému jezeru - národního parku Triglav – do oblasti Bohinj. Ubytování v apartmánech s kuchyňkou, 
večeře, nocleh. 

 

3. den po snídani se vydáme okolo jezera Bohinj k vodopádu Slap Savica, dle počasí vyjdeme do soutěsky řeky Mostnica 
s nádherně modelovaným kaňonem a tyrkysovými tůněmi, můžeme vyjet lanovkou na vrch Vogel, kde lze vidět rozsáhlé náhorní 
planiny, horské louky a zejména panoramatický výhled po Julských Alpách a na nejvyšší horu Triglav „z očí do očí“, uskutečnit 
můžeme třeba i lodní výlet po jezeře. Nádherné okolí jezera využijeme k odpočinku, koupání v neuvěřitelně čisté vodě 
(„miniplážičky“), k procházce podél krásného členitého pobřeží do Ribčeva Lazu. Nabídneme Vám možnost ochutnat místní 
alpské speciality: domácí tvaroh nebo sýr, klobásy, uzený špek nebo slaninu či kyselé mléko – záleží na sedlákovi, co bude mít 
právě pro nás čerstvého ☺. Zvolíme program podle aktuálního počasí. Společná večeře, nocleh. 

 

 
 



 
 
 
4. den po snídani vyrazíme z Julských Alp přes Bled kolem hlavního města 
Slovinska Lublaně na Slovinskou riviéru do přímořského letoviska Portorož na 
Istrijském poloostrově. Pojedeme přes oblast Slovinského Krasu a cestou si 
prohlédneme největší slovinskou krasovou jeskyni Postojnska jama (jízda 
vláčkem, žije zde zcela ojedinělý živočich macarát jeskynní). Pokračujeme dále na 
jihozápad země až na poloostrov Piran na pobřeží Jaderského moře, ubytujeme 
se v blízkosti letoviska. Společná večeře, nocleh. 
 

5. den po snídani si prohlédneme starobylý Piran s mramorovým náměstím 
Giuseppe Tartiniho (zde se natáčel film Účastníci zájezdu ☺)  můžeme navštívit 
mořské akvárium, vystoupáme na středověké hradby, ze kterých je za dobrých 
podmínek vidět až do nedalekých Benátek, uvidíme těžbu soli odpařováním 
v „salinách“ Strunjan či Sečovlje. Užijeme si moře – lze se rozhodnout pro volno 
k relaxaci v přímořském městečku a podle počasí i koupání v moři. Krásná je 
večerní procházka Piranem a jeho uličkami s pizzeriemi a nábřežím. Večeře bude 
individuální v krásném prostředí přímořského letoviska. Nocleh.  

 
6. den volný program u moře dle výběru, navrhneme i výlet do Chorvatska. 

           
 
 
 
7. den po snídani využijeme dopoledne k malým nákupům a při 
dobrém počasí k relaxaci u moře, v místě Fiesa navštívíme 
„želví jezírko“.  V případě méně vhodného počasí pro pobyt 
u moře vám nabídneme program v Dolomitech cestou přes 
Itálii či v Julských Alpách: horské středisko Bovec a okolí: 
vodopád Kozjak, sýrárna, historická stavba kostnice nad 
městem, nebo dle volby pedagogů, např. navštívíme nejstarší 
solné doly světa, zařadit můžeme i Mozartovo rodiště Salzburg 
na řece Salzachu. Noční tranzit domů.  
 

   

8. den příjezd opravdu velmi časně ráno (dle času odjezdu ze Slovinska, zmíněného počasí, dopravní situace apod.) 
 

Během pobytu navštívíme také školu ve Slovinsku, aby žáci měli možnost nahlédnout a seznámit se s výukou 
svých vrstevníků v jiné zemi Evropy. 

 
Cena 9.570,- Kč zahrnuje: dopravu zahraničním busem, 5x ubytování (2x v horách, 3x v blízkosti moře), průvodce během 

celého programu (kromě interiérů a památkových zón), platbu pobytové taxy v horách i u moře, povinnou platbu obratové daně 
pro průjezd Rakouskem, slovinské poplatky, 6x snídani (1x dovezená česká), 4x večeři. 
 
Cena neobsahuje: vstupy (lanovka, soutěska, jeskyně, loď…), doporučená částka na vstupy 75 EUR. Dohodou lze ušetřit. Změny 

vyhrazeny. Pojištění dohodou. 

Kapesné: dle náročnosti účastníka 😊, doporučujeme cca 50,- EUR (obědy a 2 večeře z vlastních zdrojů, vždy bude v programu čas 
na nákup jídla) 
 

Přihlášky (od 21. března) si vyzvedněte u paní učitelky Anny Tíkové a pana učitele Filipa Marka. Vyplněné 
jim odevzdejte do 31. března 2022. Platba přes ŠOP, do 10. dubna záloha 3000,-. 

Udělejte si krásný výlet… 
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