Wycieczka objazdowa: Słowenia
Bled • Koper • Piran • Škočjanske Jamy • Ptuj

BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL
Oddział I: Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów)
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4
Tel: 790 319 139
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym busem/autokarem w dwie strony,
- 3 x nocleg w 3* Hotelach lub Pensjonatach, pokoje z łazienkami,
- wyżywienie: 3 x śniadania i 4 x obiadokolacje,
- opiekę pilota-przewodnika podczas trasy,
- realizację programu,
- opłaty drogowe i parkingowe,
CENA:
- ubezpieczenie NNW, KL.
(w przypadku 15 uczestników)

1559 zł/os.

Cena nie zawiera:
- lokalnych przewodników i biletów wstępu,
- wydatków własnych.

CENA:

1199 zł/os.

(w przypadku 45 uczestników)

Wycieczka 5-dniowa
Przykładowy program wycieczki:
1.dzień
Zbiórka uczestników wycieczki w godzinach wieczornych i wyjazd
w stronę Słowenii przez Czechy i Austrie (przejazd nocny).

2. dzień
W godzinach porannych przyjazd do miasteczka Bled, niezwykle urokliwie
położonego nad jeziorem Bled. Zwiedzanie średniowiecznego zamku.
Następnie rejs łódkami na wysepkę na jeziorze, kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Przejedziemy malowniczą trasą wzdłuż jeziora
Bohinj do 78-metrowego wodospadu Savica, jednego z najpiękniejszych,
najbardziej znanych w Słowenii (właśnie tutaj spotykamy nietypowy kolor
wody-zielony). Przejazd na obiadokolację i nocleg.

3.dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, a następnie przejazd nad morze.
Wycieczka autokarem wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Przespacerujemy się
po zabytkowych starówkach nadmorskich miast.: Koper - największe
miasto na słoweńskim wybrzeżu i za razem jedyny port handlowy Słowenii,
Piran - najpiękniejsze miasto na wybrzeżu Słowenii. Cała starówka
położona jest na cyplu głęboko wysuniętym w morze. W godzinach
popołudniowych obiadokolacja, czas wolny za spacer, zakup pamiątek.
Przejazd do hotelu i nocleg.

4.dzień
Śniadanie, Przejazd do jednej z największych atrakcji Słowenii - parku
Škočjanske Jamy. Zwiedzanie jednej z najpiękniejszych słoweńskich
jaskiń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO, którą corocznie odwiedza ponad 90 000
turystów. Cechą charakterystyczną jaskiń są duże komory i korytarze oraz
ogromny podziemny kanion, wyżłobiony przez rzekę Reka. Przejazd na
obiadokolację, czas wolny. Przyjazd do hotelu i nocleg.

5. dzień
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze zwiedzanie stolicy
Lublany lub miasta Ptuj - jednego z najstarszych miast Słowenii, sięgającego historią epoki żelaza, stanowiącego ważną osadę w czasach rzymskich.
Przespacerujemy się po centrum miasta, gdzie podziwiać będziemy wiele
gotyckich, renesansowych i barokowych budowli, m.in. dawny klasztor Dominikanów (obecnie muzeum), wieżę miejską, ratusz. Obiad w miasteczku
i wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

Uwagi:
1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura
turystycznego (np. pogodowych),
2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot,
3) Opłata biletów wstępu i lokalnych przewodników to około 80-90 EUR,
4) Oferta z podaną ceną jest aktualna przez 7 dni od daty otrzymania oferty,
5) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie
zmian, prosimy o kontakt.

