Slovinsko - Julské Alpy - Triglavský národný park
13.7.-21.7.2019
Turistický zájazd zameraný na národný park, s výletmi do najkrajších častí: horských stredísk, tiesňav,
prírodných oblastí, typických údolí, divokých riek a čarovných jazier. Najvyšší vrch Triglav 2864
m.n.m. sa nachádza priamo v srdci pohoria. Preskúmame severozápadnú časť Slovinska, urobíme si
výlet do hlavného mesta a do starobylého mesta Škofja Loka. Náročnosť podľa výberu od vychádzok
po dlhé túry. Ubytovanie: je zabezpečené v stredisku, ktoré je dobrým východiskový bodom na
výlety. Ubytovanie v penzióne v štúdiach alebo apartmánoch s kúpeľňou a kuchynkou s možnosťou
prípravy stravy. Izby sú 2-4 posteľové. Pre záujemcov sú v ponuke iné apartmány s polpenziou.

Doprava: luxusným autobusom s jedným vodičom, povinné zastávky podľa predpisov.
Trasa: Žilina - Bratislava - Villach- Julské Alpy
Termín: 13.7.-21.7.2019
Cena: 324 € v cene je zahrnuté 6x ubytovanie, doprava, všetky výlety, poplatky.
V cene: nie je zahrnuté poistenie, vstupné, poplatky za lanovku
Program: 1. deň - odchádzať budeme zo Žiliny v sobotu vo večerných hodinách
2. deň - zastávka po trase, popoludní sa ubytujeme
3. deň - Koča pri Savici, Sedem triglavských jazier, vodopád, Bohinjské jazero, turistika podľa výberu
4. deň – presunieme sa do kúpeľného mestečka Bled do krásnej prírodnej oblasti, navštívime bledský
hrad týčiaci sa na skale nad jazerom, plavba k ostrovu, kúpanie, tiesňava Vintgar
5. deň - hlavné mesto Ľubľana, diela architekta Plečnika, historické centrum, Trojmostovje, ľubľanský
hrad, cestou zastávka v malebnom mestečku Škofia Loka
6. deň - Ribčev laz, výjazd lanovkou na Vogel s nádherným výhľadom na Julské Alpy, turistika v oblasti
7. deň - vyvezieme sa do Sedla Vršič 1611 m.n.m, typické údolie Trenta, prameň a kaňon
modrozelenej rieky Soča, rafting pre záujemcov
8. deň - odovzdáme kľúče a vyberieme sa na spiatočnú cestu, zastávka po trase napr. v stredisku
Kranjska Gora, jazero Jasna, vychádzka v okolí, ap.
9. deň – dopoludnia príchod do Žiliny
Prihlášky: Ľudmila Gergeličová, tel. 0918 420 690 e-mail: ludmilagergelicova@gmail.com
Pri prihlásení prosím uvádzajte svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko,
telefonický a emailový kontakt.

