
SLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKOSLOVINSKO    A RAKÚSKOA RAKÚSKOA RAKÚSKOA RAKÚSKO    2014201420142014    

28.6. – 2.7.2014 

Predbežný program geovednej exkurzie 

28.6.2014, sobota 

Bratislava 6,00 – Semmering – Malta-Hochalm-Straße (200 m vysoký vodopád Fallbach, zastávky 

s krátkymi vychádzkami) – Kölnbreinspeicher (horná nádrž prečerpávacej elektrárne – prechádzka po 

korune hrádze, vychádzka do okolia priehrady) (ubytovanie, večera) 

    

29.6.2014, nedeľa 

Malta (raňajky) – Zelenci (prameň Sávy Dolinky – jedinečné kráterovité krasové vyvieračky so 

špecifickým typom vegetácie) – Kranjska Góra – Dolina Vrata (dolina zakončená 1000 vysokou 

severnou stenou Triglavu) – vodopád Peričnik, tiesňava a skalné galérie – Bled – Bohinjske jazero 

(Rybčev laz) (ubytovanie, večera) 

     

30.6.2014, pondelok 

Bohinjske jazero (Rybčev laz) (raňajky) – Škocjanska jaskyňa – NCH v okolí Škocjanskej jaskyne – 

Koper  - Ankaran (klifové pobrežie) (v prípade priaznivého počasia možnosť kúpania)– Ljubljana 

    



1.7.2014, utorok 

Ljubljana (raňajky) – Strunjan (klifový typ pobrežia, mediteránna vegetácia) – Piran (stredoveké 

mesto)– Sečovlje (záliv so salinami a produkciou soli)– Portorož (v prípade priaznivého počasia  

možnosť kúpania) – Ljubljana  

    

2.7.2014, streda 

Ljubljana (raňajky)– Dolžanova soteska (jedinečná tiesňava s množstvom skamenelín)– sedlo 

Podljubelj (vysokohorský krajina Karavanok, cestný tunel)– Klagenfurt am Wörthersee (prehliadka 

mesta, prípadne iného strediska pri jazere) – Graz – Bratislava  

   

Ubytovanie: 
28/29.6.2014 

Berghotel Malta *** (2-ky izby; sauna, internet a výstava v priestoroch hotela v cene) 

Strava: polpenzia v cene ubytovania 

viac info na: www.berghotelmalta.at 

29/30.6.2014 

Hostel pod Voglom web:http://www.pac.si/en/hostel/ponudba 

2,3,4 izby s vlastnou kúpeľňou a WC, *v závislosti od naplnenosti hotela, niektoré izby môžu 
mať spoločnú kúpeľňu a WC 

Strava: polpenzia v cene ubytovania 

30.6. - 2.7.2014 

Hotel BIT-Center, Ljujbljana  

52,-€, 3-ky izby s raňajkami: 56,-€ / noc / izba) – trojky izby majú aj „poschodovú – zvýšenú“ 
posteľ. Hotel prešiel v apríli 2012 kompletnou rekonštrukciou.  Každá izba má vlastné WC 
a kúpeľňu, televízor, wi-fi. Fotografie izieb nájdete na webovej stránke hotela.  

Hotel BIT-Center, Ljujbljana, viac info na: http://www.bit-center.net/hotel-ljubljana 

Cena na osobu za ubytovanie:  28,- € v dvojposteľovej izbe / osoba  

21,- € v trojposteľovej izbe / osoba 

Strava: raňajky sú v cene ubytovania, možnosť objednať večeru v neďalekej reštaurácii – cena 

cca. 9,-€ 



Doprava: klimatizovaný autobus,  

Cena:  

Predbežná cena: 180,-€ / 195,-€  na osobu podľa typu izby.  

V cene nie sú vstupy do múzeí, jaskyne a do niektorých tiesňav. 

 

CENA ZA GEOVEDNÚ EXKURZIU JE PREDBEŽNÁ. Z GRANTU KEGA SA HRADÍ ČASŤ NÁKLADOV NA 

AUTOBUS.  

Záväznú prihlášku je potrebné poslať do 15. apríla 2014 na: ruzek@fns.uniba.sk aj na 

turanoval@gmail.com . 

Zálohu 100,- €  je potrebné poslať najneskôr do 25. apríla 2014 na bankový účet IBAN: 

SK0483605207004201219576 v mBank.  

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.  

Variabilný symbol 201. 

 

Doplatok zálohy 80,- / 95,- €  je potrebné poslať najneskôr do 6. júna 2014 na bankový účet 

IBAN: SK0483605207004201219576 v mBank.  

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a priezvisko.  

Variabilný symbol 202. 

(Zaplatenú zálohu v prípade neskoršieho odhlásenia sa vrátime zníženú o  storno poplatky 

objednaných služieb.) 

Počet miest v autobuse je obmedzený, EXKURZIA BUDE URČITE EXCELENTNÁ, preto neváhajte 

s prihlasovaním sa a úhradou zálohy!  

☺ Čím skôr uhradíte, tým väčšia šanca, že sa zúčastníte. 


