SLOVINSKO 2020
SLOVINSKO – BLED – AUTOBUSEM – pobyt 3 noci – relaxačně
poznávací zájezd – NOVINKA
Bled – Rikli Balance Hotel****

PROGRAM:
1. den – odjezd v brzkých ranních hodinách (4.00 Praha), cestou zastávka v zimním
skokanském středisku Planica v Triglavském národním parku. První skokanský můstek zde
byl vybudován v roce 1930. Slavný mamutí můstek Letalnica byl vystavěn v roce 1969. Je to
druhý největší skokanský můstek na světě, kde padají hranice světových rekordů mnohem
častěji než na jiných mamutích můstcích (Harrachov, Obersdorf). Současný rekord můstku
z roku 2017 vlastní Polák Kamil Stoch – 251,5 m. V malém muzeu pod můstky si je možné
prohlédnout fotografie se jmény všech držitelů rekordů ve skocích na lyžích v Planici od roku
1934. Jsou tam i dva Češi, slavný Jiří Raška a Jiří Sakala. Zapomenout nesmíme ani na Pavla
Ploce, který v Planici v roce 1985 získal bronz na mistrovství světa v letech. Po prohlídce
střediska se bude odjíždět již rovnou do hotelu, kde proběhne ubytování a večeře.
2. den – odjezd po snídani cca v 9.00 autobusem na Bledský hrad (11.st.) – majestátní
středověkou stavbu vystavenou na 130 m vysoké skále, odkud je za příznivého počasí
dechberoucí výhled na Bledské jezero. V pevnosti je možné navštívit kapli ze 16.století,
hradní tiskárnu, kovárnu, vinný sklep, galerii, obchůdek, restauraci či kavárnu. Zdatnější
osoby budou mít možnost sejít z hradu pěšky zpět do Bledu, na ostatní bude čekat autobus na
hradním parkovišti a odveze je zpět k hotelu. Na odpoledne je připraven výlet na ostrov. Cesta
plavidlem podobným gondole, které se nazývá „pletna“, trvá přibližně půl hodiny. Na ostrově
je hned několik zajímavých památek. Největší z nich je barokní kostel Nanebevzetí Panny
Marie s nádhernými freskami a zvonem z roku 1534, o kterém se traduje, že je kouzelný a po
zazvonění Vám splní přání. Dále je možné si prohlédnout slovanský hřbitov pocházející z 9.
století a předrománskou kapli. Po zhruba půl hodině na ostrově se bude odplouvat zpět na
pevninu, kde bude již volný program, čas na relaxaci a koupání v hotelovém wellness. Večeře
v hotelu.
3. den – odjezd po snídani cca v 9.00 k 30 km vzdálenému ledovcovému jezeru Bohinj.
Bohinjské jezero je největším jezerem Slovinska (4 km dlouhé, 1 km široké a místy až 45 m
hluboké) a od Bledského kolegy se liší především tím, že je kolem něj zakázána výstavba,
tudíž kolem nejsou restaurace a hotely jako na Bledu, ale pouze travnaté pláže a majestátní
hory, které se odrážejí na klidné hladině. V blízkosti východní strany jezera stojí kostel sv.

Jana Křtitele, který též stojí za návštěvu a odkud je nádherný výhled na jezero. Kdo se
dostatečně pokochá nádhernou přírodou a bude chtít, tak má možnost se vydat pěšky
k vodopádu Savica. Cesta k němu není náročná, i když je poněkud strmá. Vzhledem k tomu,
že vede převážně lesem, kde je vlhko, tak je opatrnost a vhodná obuv nutností. Pokud jste
v dobré kondici, neměl by to pro Vás být problém. Výšlap trvá kolem 20 minut, během
kterých musíte zdolat 560 dřevěných schodů. Odměnou Vám bude nejen 80 m vysoký
vodopád, ale i pěkný výhled zpět na jezero Bohinj. Slovinsko velmi dbá o své přírodní
bohatství, a proto se také platí vstupné u některých přírodních památek. Po návratu z
vodopádu na parkoviště se bude odjíždět zpět do Bledu, kde bude probíhat volný program, čas
na relaxaci a večeři v hotelu.
4. den – po snídani Check-out a v cca 9.30 odjezd do Mojstrany, kde proběhne prohlídka
horolezeckého muzea, které už architekturou budovy připomíná hory. Bohatá sbírka předmětů
s rozmanitými historickými příběhy, fascinující fotografie a archivní materiály dávají
návštěvníkovi možnost pochopit popularitu a význam horolezectví a horského záchranářství
ve Slovinsku jak v minulosti, tak i v současnosti. Po návštěvě muzea se přejede cca 16 km k
jezeru Jasna, které leží u městečka Kranjska Gora. Jedná se o dvě propojená jezera na
místních řekách. Nabízí se tu krásné scenérie s blankytnou vodou a kulisou hor. Zastávka na
svačinu bude v tak pohádkovém místě rozlučkou se Slovinskem před odjezdem zpět do ČR.
Návrat do Prahy se předpokládá, po několika přestávkách cestou, v pozdních večerních
hodinách.
Termín
7.5. – 10.5. (čt-ne)

počet
nocí
3

trasa
B3

řádné lůžko
ve 2 lůžk. pokoji
9 990,-

1 lůžk. pokoj
13 290,-

Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do největšího plaveckého
komplexu Wellness Živa, každý pátek a sobotu večerní koupání do 23,00, vstup do
Bledského hradu, výlet lodí (pletnou) na ostrov, výlet k vodopádu Savica, zapůjčení
županu, dopravu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,13 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti 1,56 EUR /
noc – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, vstup do
světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno

