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lákavé SLOVINSKO a taliansky
zámok MIRAMARE
Celje • Škocjanska jaskyňa • Lipica • Portorož • Piran • Ljubljana

ZĽAVY

z tabuľkovej ceny

VERNÝ KLIENT 3 % SENIOR 55+ 3 %

27.08.-01.09.
tabuľková cena

339,- EUR

1.deň: v ranných hodinách odchod zo Slovenska NON STOP cez Rakúsko do Slovinska, príchod do mestečka Celje,
prechádzka centrom mesta (katedrála, historické budovy). V popoludňajších hodinách návšteva najväčšieho
slovinského stredovekého hradu rovnomenného názvu Celje. V podvečerných hodinách príchod do najznámejšieho
prímorského mesta krajiny, Portorožu, ubytovanie v blízkosti mora, večera, nocľah.
2.deň: raňajky, návšteva Škocjanskej jaskyne s veľkolepými podzemnými sieňami, vodopádmi a jazierkami (UNESCO).
Návšteva svetoznámeho žrebčína Lipica s chovnou stanicou ušľachtilých bielych koní - lipicánov. Návrat na ubytovanie,
večera, nocľah.
3.deň: raňajky, pobyt pri mori, kúpanie, návšteva neďalekého Terstu v Taliansku a krásneho zámku Miramare a priľahlých
anglických záhrad. Individuálne voľno, večera, nocľah.
4.deň: raňajky, pobyt pri mori, kúpanie, individuálne voľno, v podvečerných hodinách peší výlet do blízkeho mestečka Piran
s krásnou benátskou architektúrou, večera, nocľah.
5.deň: raňajky, krátka zastávka pri Predjamskom hrade, ktorý je unikátne zasadený do skaly neďaleko Postojnej jamy.
Presun do hlavného mesta Ljubljana, prehliadka mesta (architektúra J. Plečnika, nábrežie rieky Ljubljanice, Dračí most,
katedrála, hrad), individuálne voľno. Vo večerných hodinách odchod autobusom NON STOP na Slovensko.
6.deň: príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
Cena na osobu obsahuje: doprava klimatizovaným autobusom • 4 x ubytovanie s polpenziou • výlet do Terstu a na zámok Miramare • sprievodca CK
PEGAS TOUR • DPH.
Možné príplatky: cestovné poistenie typ A1 +15,- €/osoba/zájazd resp. cestovné poistenie typ A1 PANDEMIC +24,- €/osoba/zájazd • nástupné miesto na
autobus: RK, MT, BB, ZV +15,- €, ZA, PB +11,- €, TN, NM, PN, NR +8,- €, TT, BA bez príplatku • miestenka +8,- € • jednolôžková izba +120,- €/zájazd .
Možné vstupy (na mieste): Celje: hrad 5,- € • Škocjanska jaskyňa: 1 trasa 18,- €/20,-€, 2 trasy 24,- € • Lipica: žrebčín 16,- € • Ljubljana: presklená
pozemná lanovka na hrad - obojsmerne 4,- €, hrad 10,- € • Miramare: zámok 12,- €.
Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,50 €/osoba/noc – platba na mieste.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa menia.
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