
SLOVINSKO 29.6. – 2.7.2013 

29.6.2013, sobota 

Bratislava 6,00 – cez Maďarsko alebo Rakúsko  – Maribor – Celje (krátka prehliadka historického 

mesta) – Arborétum Voljči Potok (francúzsky a anglický park, tropické skleníky, botanická záhrada) – 

Ljubljana (ubytovanie, voľný program v meste) 

  

30.6.2013, nedeľa 

Ljubljana – Vrhnika (mohutná krasová vyvieračka – prameň Ljubljanice) – Logatec – Planina 

(Planinske polje – ponory, výhľady na tok rieky) – Rakov-Škocjan (Mali a Veliki Naravni Most – 

významné krasové územie vzniknuté kolapsom rozsiahleho jaskynného systému) – Cerknišske jazero 

(krasové jazero so sezónnymi zmenami hladiny, veľké ponory) – Bohinjske jazero (Rybčev laz) 

 

   

1.7.2013, pondelok 

Bohinjske jazero (Rybčev laz)  –Bohinjské jazero (najväčšie ľadovcové jazero Slovinska) – prameň 

Savice (krátka túra cca 20 min k vodopádu Savice) – dolina Volje (prechod cez fenomenálnu tiesňavu 

Korita Mostnice cca 2 hodiny) /alternatíva: Blejski Vintgar (prechod cez tiesňavu po drevených 

galériách) – Bled (prehliadka centra významného centra turizmu už z obdobia monarchie, prechádzka 

okolo jazera) – Bohinjske jazero (Rybčev laz) 



    

2.7.2013, utorok 

Bohinjske jazero (Rybčev laz)  – v prípade ideálnych poveternostných podmienok: Kranjska Gora – 

sedlo Vršic (tzv. Ruskou vysokohorskou cestou) – krátka túra k Ajdovskej Deklici a Poštarskemu domu 

cca 30 min., dlhšia túra cca 2 hod. na Sleme; v prípade menej vhodných podmienok: Dolina Vrata – 

vodopád Peričnik – Kranjska Gora (prehliadka mesta) – dolina Mala Pišnica; - Zelenci (prameň Sávy 

Dolinky – jedinečné kráterovité krasové vyvieračky so špecifickým typom vegetácie) – návrat do 

Bratislavy cez Rakúsko 

    

 

Ubytovanie: 

29/30.6.2013 

Hotel BIT-Center, Ljujbljana (2-ky izby s raňajkami: 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:  

27,- € v dvojposteľovej izbe / osoba 

20,- € v trojposteľovej izbe / osoba 

Strava: raňajky sú v cene ubytovania, obed a večera vo vlastnej réžii, ceny potravín sú nižšie ako na 

Slovensku, reštauračné služby sú drahšie. 



30.6.-2.7.2013 

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

Ubytovanie: 2,3,4 izby s vlastnou kúpeľňou a wc, 21,-€/osoba/noc + 4,- € posteľná bielizeň 

Strava: polpenzia v cene ubytovania 

Doprava: klimatizovaný autobus, cena na osobu: cca 60,-€ 

Predbežná cena:  120,-€ / 141,-€  na osobu podľa typu izby.  V cene nie sú vstupy do múzeí a do 

niektorých tiesňav. 


