
Szlovén tájakon 

 

Időpont: 2016. július 28-31. 

Időtartam: 4 nap/ 3 éj 

Utazás: autóbusszal 

Szállás: közép kategóriájú szállodákban 

Ellátás: félpanzió 

 Program 

 

1. nap: Budapest – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana 

 

Indulás 6:00- kor Budapest Hősök tere. Utazás rövid pihenőkkel Szlovéniába. Elsőként a 

szlovének második legnagyobb városát, Maribor- t keressük fel. Városnézés: Városháza, 

Keresztelő Szent János Katedrális, Belváros. Ezt követően hangulatos úton haladva jutunk el 

Ljubljana- ba, ahol a várból elénk táruló panoráma alkalmával kerülhetünk közelebb Szlovénia 

fővárosával. Ezután megtekintésre kerül a Székesegyház, a Hármashíd, Preseren tér, a középkori 

negyed, Városháza, Nemzeti Könyvtár. A közös séta után szálláshelyünk elfoglalása következik 

Bled/ Bohinj környéki 3-4 csillagos szállodában (3 éj).  

 

2. nap: Skofja Loka – Bled 

 

A mai napon először Szlovénia legrégebbi városát 

keressük fel. Skofja Loka- ban reneszánsz, barokk és 

szecessziós épületek egész sorát láthatjuk, gyönyörű 

hidakkal, parkokkal tarkítva (Tromostovle, 

Városháza, Székesegyház). Folytatjuk utunkat a 

Júlia Alpok lábánál fekvő, páratlan szépségű Bled- 

be, séta a tó partján. Fakultatív hajókázás a kis 

szigetre, amelyen egy IX. századi templom áll. 

Vissza a szálláshelyre. 

 

 

 



 

 

3. nap: Bohinj - Bled – Vogel – hegy, Vintgár szurdok (időfüggvényében) 

 

Reggeli után a Júlia Alpok lábánál fekvő, páratlan szépségű Bled- be utazunk , séta a tó partján.  

A bledi vár megtekintése. 

Vintgar szurdokban turázási lehetőség, ezt követően a Vogel-hegy szépségeivel ismerkedünk. 

Vissza a szálláshelyre és vacsora. 

 

4. nap: Postojna -Budapest 

 

Kirándulás a Postojna- i Cseppkőbarlangban. Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb 

cseppkőbarlangját kisvonattal és gyalogosan barangoljuk be. 

Szabadidő után hazaindulás, érkezés az esti órákban. 

 

Megjegyzés: A programváltoztatás jogát fenn tartjuk! 

 

 

Részvételi díj: 64.500 Ft/ fő  

 

Részvételi díj tartalmazza: 

 

 utazást modern légkondicionált autóbusszal 

 szállást félpanziós ellátással 

 idegenvezetést 

 

Részvételi díj nem tartalmazza:  

 

  belépődíjak összegét. 

 BBP- biztosítást  1880 Ft/ fő 

Belépő díjak  
 

Postojna 
 Erwachsene/felnőtt 



 22,90 € 

 Schüler, Studenten/diák 
 18,30 € 

 Kinder bis 15 Jahre Gyerek 15 év alatt 
 13,70 € 
 Kinder bis 5 Jahre/gyerek 5 év alatt 

 1,00 € 
 

- Vogel felvonó kb. 13 Euro/fő 

- Bledi pletnázás: kb. 17 Euro/fő 

- Vintgar szurdok 4 Euro/fő 

Az árak csak tájékoztató jellegűek és nem az összeset tartalmazza! 

Jelentkezni: Szénássy Zoltánné /Mariann/ tel: 06-20-3965995 

email:mariannacska@gmail.com 

 

Bohinji tó napfelkelte 

 

 
 



cseppkő  

 szurdok  
 

 


