Alpejska Perła nad Adriatykiem

SŁOWENIA
CHORWACJA (Istria)
10 dni
(autokar)
„Małe jest piękne” – to popularne powiedzenie pasuje idealnie do pewnego niewielkiego kraju na południu Europy. Ten mały kraj
wciśnięty między Alpy, Kotlinę Panońską i Adriatyk ma wszystko, co można zaoferować turystom na wyciągnięcie ręki. Malownicze
krajobrazy, wysokie góry, wysoczyzny, przyrodnicze osobliwości (jaskinie, jeziora górskie), małe historyczne miasteczka z piękną
architekturą, fascynującą stolicę, riwierę adriatycką, pamiątki po Rzymianach i Wenecjanach czy w końcu znakomite wino. Kraj dla
Polaków i bliski i daleki jednocześnie. Bliski bo łączą nas wspólne korzenie, wspólne pochodzenie a daleki, bo
praktycznie nieznany i na uboczu położony. Wspólna podróż do Słowenii pozwoli nam odkryć niejedną
osobliwość i poznać niejedną ciekawostkę. Jeśli dodamy do tego kilku dniowy pobyt na chorwackiej Istrii oraz
przejazd z przystankami na Słowacji, w Italii oraz Austrii to rysuje się przed nami całkiem intrygująca podróż!

1 dzień
(kolacja)
07:45
08:00

WARSZAWA

ŻILINA

BRATYSŁAWA

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

BRATYSŁAWA
GRAZ
PTUJ
Po śniadaniu przejazd w stronę Grazu - stolicy Styrii. Zatrzymamy się na dłużej, by poznać
uroki Grodzieckiego Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO: Plac Główny i historyczny
ratusz, budynek Sejmu Krajowego (przykład wybitnego dzieła renesansu), ulica Herrengasse
z historyczną zabudową, Grodziecka Korona Miejska u stóp góry zamkowej i jej
monumentalne budowle, m.in. zamek-rezydencja, katedra, stary Uniwersytet, ew. wjazd
kolejką/windą na górę warowną skąd rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę.
Następnie udamy się do Styrii słoweńskiej, w kierunku Ptuj - najstarszego miasta Słowenii.
Pospacerujemy kolorowymi uliczkami Starego Miasta - gdzie jakby czas się zatrzymał,
staniemy na placu Targowym i zobaczymy kościół Św. Jerzego z XII-XV w. zawierający cenne
wyposażenie oraz starą romańską wieżę miejską, spojrzymy na ratusz i wspaniały zamek na
wzgórzu. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Mariboru.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

PTUJ
MARIBOR
CELJE
LUBLANA
Zaczniemy od zwiedzenia Mariboru - wizyta w pięknie położonym mieście nad Drawą. W
podziemiach miejskiego zamku mieści się tu największa w Europie piwnica winna (7 mln litrów
wina). Zobaczymy Główny Rynek z ratuszem, zamek z XV w. zbudowany przez cesarza
Fryderyka III, najstarszą winorośl na świecie na Lencie, wieżę wodną z XVI w., gotycką
katedrę, pełne kramów i knajpek nadbrzeże Lent. Wejście na górę zamkową tzw. Piramidę lub
kalwarię (wzgórze pielgrzymkowe) dla pięknej panoramy Mariboru i okolicy. Przejdziemy obok
największej słoweńskiej stacji drogi krzyżowej. Degustacja wina z miejscowej winniczki. Po

Zbiórka przed Pałacem Kultury - parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).
Odjazd autokaru w kierunku Słowacji. Możliwość wsiadania: Piotrków Trybunalski,
Częstochowa, Katowice. Po drodze postój w Żilinie - zobaczymy lśniące blaskiem odnowione
Stare Miasto czyli doskonale zachowany kwadratowy rynek (Marianske Namesti) z zabudową
renesansowo-barokową, kościół Św. Pawła Apostoła, katedra Św. Trójcy (dawny kościół
obronny), ew. Domaszyński meander (jeśli czas pozwoli). Nocleg w hotelu.

południu przejazd przez Celje - zobaczymy zamek hrabiów celejskich (z zewnątrz).
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Lublany.
4 dzień
(śniadanie/kolacja)

LUBLANA
Przed południem odwiedzimy starą kopalnię rtęci (jedną z dwóch w Europie) działającą od
XV w. przez ponad 500 (lista UNESCO) a następnie spędzimy resztę dnia w Lublanie - „Miłe
chwile w Lublanie”. Tętniąca życiem stolica Słowenii położona nad rzeka Lublanicą oferuje
miłą atmosferę, przytulne knajpki, skwery, parki i różnorodna architekturę. Zwiedzimy m.in.:
Wzgórze Zamkowe z twierdzą z XV w., piękne mosty nad Lublanicą (m.in.: potrójny most)
oraz promenadę nadrzeczną, Katedrę Św. Mikołaja (wspaniały przykład sztuki barokowej),
ratusz. Zobaczymy również dziwnej urody kościół Św. Trójcy oraz plac Preserena,
pospacerujemy uliczkami Starego Miasta. Czas wolny na zakupy. Zakwaterowanie w hotelu.

5 dzień
(śniadanie/kolacja)

LUBLANA
BLED
VINTGAR
SKOFIJA LOKA
LUBLANA
Wyjazd w kierunku Alp Julijskich. Zobaczymy najbardziej znaną wizytówkę Słowenii malowniczo położone u stóp Alp jezioro Bled z małą wysepką oraz wznoszący się na urwistej
skale malowniczy zamek. Rejs na wspomnianą wyspę. Następnie udamy się w kierunku
wąwozu Vintgar na terenie Narodowego Parku Triglav. W drodze powrotnej wizyta w
średniowiecznym miasteczku Skofija Loka - jednego z najlepiej i najpiękniej
zachowanych średniowiecznych miast w Słowenii. Zobaczymy m.in., spichlerz, stary Ratusz
Miejski z XVI w., barokowy Kościół Kapucynów. Powrót do hotelu.
LUBLIANA
PREDJAMA
JASKINIE SKOCJAŃSKIE
PIRAN
ISTRIA
Przejazd w kierunku wybrzeża adriatyckiego. Po drodze postój w miejscowości Predjama by
zobaczyć słynny zamek Predjamski wbudowany w skalną jaskinię - jedyny tego typu w
Europie, do tego nigdy nie zdobyty! Następnie wizyta w jednej z największych jaskiń
krasowych w Europie - jaskini Skocjańskiej (UNESCO). Przyjazd na riwierę słoweńską i
krótki postój w urokliwym Piranie - perła weneckiej architektury, malowniczo położona na
krańcu półwyspu Istria. Spacer po Starówce (Plac Tartiniego) z Ratuszem oraz kościołami
Św. Jerzego i Św. Piotra. Przejazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w hotelu w pobliżu plaży.
ISTRIA
Czas przeznaczony na wypoczynek, plażowanie bądź dodatkowe zwiedzanie
okolicy. Proponujemy również wycieczki fakultatywne m.in.: Pula ze słynnym
amfiteatrem z okresu rzymskiego, Rovinji położony na półwyspie z wielka
wenecką dzwonnicą, wioska Motovun na wzgórzu (dawne miasto-twierdza wenecka),
istryjskie winnice i znakomite wina. Możliwość także indywidualnego rejsu wodolotem do
Wenecji (we własnym zakresie).
ISTRIA
UDINE
BRATYSŁAWA
Wyjazd w kierunku granicy włoskiej. Postój w Udine – stolicy regionu Friuli. Zwiedzanie
historycznego centrum: Plac Św. Jakuba, Loggia del Lionello (ratusz), gotycka katedra
Maryjna, Dom Wenecjański (ślad obecności weneckiej), wspaniały renesansowy Plac
Wolności. Nocleg w hotelu w okolicach Bratysławy.
BRATYSŁAWA
WARSZAWA
Odjazd autokaru w kierunku Polski.
Przyjazd do Warszawy (Pałac Kultury, parking przed Kinoteką).

6 dzień
(śniadanie/kolacja)

7 - 8 dzień
(śniadanie/kolacja)

9 dzień
(śniadanie/kolacja)

10 dzień
(śniadanie)
ok. 21:00

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Zakwaterowanie w hotelach (standard turystyczny) w pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), pokoje z łazienkami.
Wszystkie noclegi w hotelach: BRAK NOCNYCH PRZEJAZDÓW. Wyżywienie: śniadania + obiadokolacje. Na początku
wycieczki należy przekazać dewizową część ceny wycieczki w kwocie
zaliczki!

TERMIN IMPREZY:

02.09 – 11.09.2022

CENA:

2 590 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 1000 PLN

150 EUR. Wybór miejsc w autokarze przy wpłacie

CENA ZAWIERA (PLN+EUR):








transport autokarem,
zakwaterowanie w hotelach (standard turystyczny / pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny
do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 napojów do kolacji,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (86 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (180 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

