SLOVINSKO 2020
SLOVINSKO – BLED – AUTOBUSEM – pobyt 4 noci – zájezd je určen pro aktivní
turisty a nutností je vhodné vybavení (turistická obuv, oblečení atd.) – NOVINKA

Hotel Savica Garni****
PROGRAM:
1. den – odjezd v brzkých ranních hodinách (4.00 Praha), příjezd do hotelu, ubytování, volný
program, relaxace ve wellness, večeře.
2. den – 2 km (1 hod.) + 11 km (3,5 hod.)
Snídaně, odjezd v cca v 8.00 zhruba 35 km na začátek první menší túry 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. Výšlap trvá kolem 20 minut,
během kterých musíte zdolat 560 dřevěných schodů. Odměnou Vám bude 80 m vysoký
vodopád. Po návratu zpět k autobusu se bude přejíždět do městečka Ribčev Laz, které leží na
břehu Bohinjského jezera. Bohinjské ledovcové 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.
Po zhruba hodině volna na prohlídku místa a lehkém obědě, se bude vycházet na druhou túru
soutěskou řeky Mostnice ke stejnojmennému vodopádu. Trasa není nijak náročná, dlouhá
celkem přibližně 11 km (cca 3,5 hod.). Vychází se ze Staré Fužiny a vede mezi stěnami
kaňonu, které jsou v některých místech až 20 m vysoké. Soutěsku vyhloubila bystřina
Mostnica, přes kterou vede několik mostů. Soutěska je lemována zajímavými skalními útvary,
nejznámějším z nich je Slůně, který svým tvarem připomíná sloní chobot. Díky mostům je
možné pozorovat bystřinou tvarované údolí z obou stran. V říčním dně můžete vidět tzv.
„mlýnské kameny“. Jedná se o kruhové díry, které byly vytvořeny díky zdejším silným říčním
proudům. Ty tu zachytily kameny velkých rozměrů. Severním směrem od rokle se nachází
údolí Voja a vodopád Mostnica (Slap Mostnica), který je 21 m vysoký. Po návratu do Staré
Fužiny, odjezd zpět do hotelu. Následuje volný program, čas na relaxaci a večeři.
3. den – 6,5 km (časem neomezeno)
Snídaně, odjezd cca v 9.30 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. Přibližně po dvou hodinách se půjde
z hradu pěšky zpět do Bledu a bude následovat procházka kolem celého bledského jezera,
která je dlouhá cca 6,5 km a nabízí krásné výhledy na hrad, jezero, ostrůvek a plující loďky.
Odpolední čas je vyhrazen na individuální program, relaxaci a koupání v hotelovém wellness,
večeře.
4. den – možnost výběru délky trasy: 11 km (3 hod.) nebo 23 km (6 hod.)
Snídaně, odjezd v cca v 8.00 do městečka Mojstrana, které je vzdálené 25 km od Bledu.
Výchozím bodem, této túry krásným údolím Vrata vedoucí k severní stěně Triglavu, je
horolezecké muzeum v Mojstraně. Trasa vede tam i zpět stejnou cestou, takže je na každém,

zda dojde až na konec k Aljaževu domu, k úpatí nejvyšší hory Slovinska Triglavu (2864 m),
nebo se vrátí již od vodopádu Peričnik, který je od Mojstrany vzdálený zhruba 5,5 km. Celé
údolí je dlouhé 11,5 km, cesta je bez výhledu do okolí, protože vede lesem, ale kolem
naprosto úchvatné řeky Triglavská Bystrica. Zhruba uprostřed cesty se nachází výše
zmiňovaný vodopád Peričnik, ke kterému se dostanete po pár minutách stoupání. Jsou to
vlastně vodopády dva, horní vodopád dosahuje výšky 16 m a druhý padá dokonce až z 52 m.
To ovšem není všechno, Peričnik nabízí turistům malou raritu, a to možnost projít i za
padající vodou, kde vede úzká římsa. Bez pláštěnky se to však nedoporučuje. Pokud se
rozhodnete v túře pokračovat, tak se v závěrečných kilometrech začnou objevovat domky s
krásnými zahradami, a hlavně již hornatým pozadím. Cesta končí u parkoviště s bránou,
kterou když obejdete, tak se za chvíli otevře pohled na veliký skalní masiv. Přímo před
severní stěnou mohutného Triglavu se nachází chata Aljažev dom, která byla pojmenována po
slovinském knězi a skladateli Jakubovi Aljaževovi. Původní dřevěnou chatu smetla v roce
1910 lavina, od té doby zde stojí ta v současné podobě. Dá se zde ubytovat a najíst a je
startovním místem pro výstupy na Triglav a jiné turistické trasy. U chaty stojí kaplička a malý
vyhlídkový bod, na který se dostanete tím, že si vyzkoušíte, jakým způsobem se člověk
pohybuje na zabezpečených skalách, jaké jsou třeba právě na Triglavu.
Vzhledem k tomu, že je potřeba se vrátit zpět do Mojstrany, tak je nutno si pohlídat čas a
nevyrazit na zpáteční cestu déle než ve 14 hodin, aby všichni dorazili na místo za světla. Kdo
se vrátí z túry k muzeu horolezectví do 16 hodin, tak má jedinečnou možnost ho navštívit.
V budově, která již svou architekturou připomíná hory, se nachází bohatá sbírka předmětů
s rozmanitými historickými příběhy, fascinující fotografie a archivní materiály, které dávají
návštěvníkovi možnost pochopit popularitu a význam horolezectví a horského záchranářství
ve Slovinsku, jak v minulosti, tak i v současnosti. Muzeum zavírá v 17 hodin a zhruba na
17.30 je plánován odjezd zpět do hotelu, kde proběhne večeře a volno na relaxaci ve wellness.
5. den – snídaně, Check-out a v cca 9.30 odjezd 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. Toto pohádkové místo je ideální zastávkou na
svačinu nebo šálek kávy. Posledním místem a rozlučkou se Slovinskem bude Planica, zimní
skokanské středisko 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 již odjíždět zpět do ČR. Návrat do Prahy se předpokládá
v pozdních večerních hodinách.

Termín
24.9. – 28.9. (čt-po)

počet
nocí
4

trasa
C

řádné lůžko
ve 2 lůžk. pokoji
10 490,-

1 lůžkový pokoj
13 990,-

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 1x vstup denně do komplexu Wellness Živa,
vstupy: vodopád Savica, soutěska Mostnica, hrad Bled, dopravu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy do muzea horolezectví v Mojstraně 9 EUR / osoba, 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, zapůjčení županu 5 EUR / osoba / pobyt –
platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: právo na změnu programu vyhrazeno.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
Trasy jsou garantovány při min. počtu 25 osob. Při menším počtu osob na trase může
být doprava zajištěna svozovým autobusem. Nástupní místo je garantováno při min.
počtu 8 osob. Garance trasy se rozumí od nástupního místa do cílové destinace.

