
 

 

 

 

 Wycieczka Słowenia - Wenecja - 7 dni 

 

   
  

DZIEŃ 1      MIKULOV 
Zbiórka uczestników przed siedzibą SITPChem Tarnów we wczesnych godz. porannych, wyjazd        
w kierunku Słowenii. Przyjazd do Mikulova, klejnotu Moraw Południowych  i jednej z najciekawszych 

miejscowości w Czechach, położonej na skraju wzgórz Palavy. Spacer po rynku z pięknymi 
kamienicami, zabytkowymi kościołami, synagogą oraz imponującym barokowym zamkiem. Przejazd 
do hotelu w ok. Kranja -Lublany, obiadokolacja  i nocleg. 
 
DZIEŃ 2  ATRAKCJE NAD JEZIOREM BOHINJ - TRIGLAVSKI PARK NARODOWY – PLANICA                                                                                                                        
Śniadanie, przejazd  do Doliny Bohinj. Wjazd kolejką linową na górę Vogel: ze stacji na wysokości 
1535 m n.p.m. rozciąga się wspaniały widok na jezioro i alpejskie szczyty. Następnie przejazd 
malowniczą trasą wzdłuż jeziora Bohinj, do 78-metrowego wodospadu Savica, jednego z 
najpiękniejszych i najbardziej znanych w Słowenii. Jego wody spływają do Jeziora Czarnego, by 
później spaść z wysokości 70 m. Tylko tutaj spotykamy nietypowy, zdumiewający kolor wody 
(zielony). Czas wolny nad największym jeziorem Słowenii, leżącym u podnóża Alp Julijskich. 
Podziwianie wspaniałej scenerii jeziora, w którego tafli malowniczo odbijają się alpejskie szczyty.       
Następnie udamy się do wąwozu Vintgar położonego w obrębie Triglavskiego Parku Narodowego o 
długości 1600 m. Przespacerujemy się skalnym wąwozem nad spienioną wodą  i huczącymi 
wodospadami, wzdłuż biegu rzeki Radovna. Na koniec przejazd do położonej niedaleko kurortu 
narciarskiego Kranjska Gora - Planicy - doliny, w której znajduje się mamucia skocznia narciarska 
Velikanka, jedna z największych na świecie.  Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 3      LUBLANA – BLED                                                                                                    
Po śniadaniu udamy się do stolicy Słowenii – Lublany. Miasto o bogatej historii, zachwycającej 
bogactwem zabytków, galerii, kawiarenek. Spacer po historycznym centrum: plac Prešerena – główne 
miejsce spotkań mieszkańców stolicy; kościół Zwiastowania – jeden z symboli miasta; Potrójny Most 
– jedno z najsłynniejszych dzieł Plečnika, największego architekta Lublany; Kolumnada Plečnika; 
katedra św. Mikołaja; Pałac Biskupi; ratusz; Most Szewców; Zamek Lublański – doskonały punkt 
widokowy. Następnie przejazd do  Bled, miejscowości malowniczo położonej nad jeziorem ze słynnym 
kościołem na wyspie. Spacer do  majestatycznie na stromej skale położonego zamku Bled, 
uważanego za jeden z najpiękniejszych w Słowenii. Ze wzgórza zamkowego roztacza się 
niezapomniany widok, w pogodne dni doskonale widać stąd najwyższy szczyt Słowenii – Triglav.  
Następnie rejs łódkami na wysepkę na jeziorze, gdzie zobaczymy kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Czas wolny na spacery i relaks nad malowniczym jeziorem. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 4      PIRAN – WYPOCZYNEK NAD ADRIATYKIEM  
Po śniadaniu przejazd nad wybrzeże Adriatyku do Piranu, jednego z najpiękniejszych miast na 
wybrzeżu adriatyckim, malowniczo położonego na półwyspie. Miasto stanowi perłę weneckiej 
architektury gotyckiej. Spacer po starówce, m.in.: plac Tartiniego – główny plac miasta, nazwany 
imieniem słynnego artysty, ratusz, kościół św. Jerzego, kościół św. Piotra. Po południu czas na 
relaks i plażowanie nad morzem. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Piranu - Triestu, 
obiadokolacja i nocleg. 
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DZIEŃ 5   WENECJA 
Śniadanie i przejazd do Wenecji na zwiedzanie tego niezwykłego miasta. Tramwajem wodnym udamy 
się do centrum, które leży na wielu wyspach połączonych ponad setką kanałów, a najważniejszym     
z nich jest Canale Grande. Miasto posiada także ponad 400 mostów-zobaczymy te najbardziej znane 
- Most Rialto i Most Westchnień. Trafimy także na „najpiękniejszy salon świata” –  Plac św. Marka       
z Bazyliką św. Marka i Pałacem Dożów. Czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ 6 JASKINIA POSTOJNA - PREDJAMSKI ZAMEK  – SKOFJA LOKA  
Śniadanie, po którym przejazd  do Postojnej – zwiedzanie słynnej jaskini, zaliczanej do 
najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty o różnych formach tworzą tu bajkowy świat. 
Przejazd do Skofja Loka, uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko Słowenii. Spacer po 
najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym starym mieście, nad którym malowniczo góruje 
zamek Loka. Przejazd do hotelu w ok. Kranja lub Lublany, obiadokolacja  i nocleg. 
 
DZIEŃ 7     POWRÓT  
Śniadanie i przejazd powrotny do Tarnowa, po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce             

ok. północy lub po północy, zakończenie wycieczki. 

Termin:   19.08 - 25.08.2019 
 

 

 
 

 

 

Zapewniamy: 

 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem  

 Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3- osobowe z łazienkami  

 Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 

 Opiekę i informację turystyczną pilota  

 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW 

do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa 

„Kontynenty”. 

 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, 

opłat za komunikację miejską, opłat klimatycznych i miejskich, kolejki linowej na górę Vogel, rejsu 

łódkami na wysepkę na jeziorze Bled, tramwaju wodnego w Wenecji itp. (na ten cel należy posiadać 

ok.  120 €);napojów do obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie 

istnieje możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5% ceny wyjazdu); chęć 

ubezpieczenia należy zgłosić najpóźniej w ciągu 5 dni od wpłaty zaliczki.  

 

Uwagi: 

 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty 

 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą 900 zł 

 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.  

Cena wycieczki dla grupy: 

35 – 39 os. 40 - 44 os. 45 i więcej os.  

1999 zł 1890 zł 1790 zł 



 

 

 

 

 w cenie zawarto obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 
zł od każdego uczestnika. 

 

 
 
 

                       
 
 
Zgłoszenia i wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł  przyjmuje sekretariat Oddziału do dnia 15 
stycznia 2019 roku. 
 
Dla członków SITPChem przewidziane difinansowanie. 


