
Studentská exkurze: JULSKÉ ALPY 2017  
* Korutany * Nejatraktivnější oblast Slovinska * Triglavský národní park * Jezero Bled * 
   * turistika v p řekrásné alpské p řírodě * koupání v jeze ře * rafting na řece Soča * 
   * ubytování cca 50 m od Bledského jezera * 
 

Termín: 11. 09. - 15. 09. 2017 
 

Fota: Vintgarská soutěska – jezero Bled s ostrůvkem - lanovka na Vogel – Pyramidenkögel - Bledské jezero. 
 
Exkurze mj. zahrnuje následující:  
Při cestách tam a zpět nahlédnutí do oblasti Korutan (nejvyšší dřevěná rozhledna na světě 
Pyramidenkögel , město Villach , korutanská jezera ) 
Poznávání vápencových a dolomitických Julských Alp , konkrétně jejich přírodovědně nejcennějšího  
území -  národního park Triglav (považován za nejkrásnější v Alpách, zapsán na seznamu UNESCO), 
ukázky krasových jevů (pramen So či - vyvěračka), erozní činnosti řek (výjimečně krásná 2 km dlouhá 
sout ěska Vintgar  s dřevěnými chodníky a visutými mosty, vodopád Savica ) a ledovců  (Bohinjské 
jezero  označované jako „slovinský fjord“) – vysokohorská flóra a fauna ve výšce téměř 2000 m. n. m. 
(turistika v okolí hory Vogel) – rozeklané vápencové štíty (nejvyšší hora Triglav  – 2864 m) 
Ubytování u jezera Bled   (hostel 50m od břehu, možnost koupání – voda v jezeře je díky vývěrům 
termálních pramenů poměrně teplá) 
V případě nepřízně počasí se lze podívat pod zem (Skočjanská jama ), měst (hlavní město Slovinska 
Ljublana ), nechat na sebe dýchnout historii (Bledský hrad ) či pocity skokanů na lyžích (mamutí 
můstek v Planici ) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ve spolupráci s GymKT:  
Pořadatel: CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. Plzeň – Klatovy – Horšovský Týn. www.bustour-
foltynova.cz 
Centrála CK: tel.: 379 423 423, 602 876 877, 602 609 995 
Pobo čka Klatovy: Víde ňská 190/I.: Provoz: Po-Pá 8:00 – 12:00  12:30 – 16: 45 
                                Telefon: 376 322 60 0, 723 888 300 



Studentská exkurze: JULSKÉ ALPY 2017  
Termín: 11. 09. - 15. 09. 2017 
 
Ubytování: Hostel Vila Viktorija v Bledu  
 

 
Informace o míst ě ubytování:  
Stylový hostel Vila Viktorija leží přímo v Bledu pouhých cca 50 m od břehů Bledského jezera.  
K dispozici je zde pěkná společenská místnost s televizí, velká terasa s překrásným výhledem na 
jezero, zahrada-park. Zdarma Wi-Fi. 
 
Informace o ubytování: 
Hostel nabízí ubytování ve vícelůžkových pokojích (4 – 6- 8 – 12lůžkových). WC a koupelny jsou 
na patře. 
 
Stravování:  
Polopenze: snídaně, večeře, které se podávají v blízkém hotelu Krim. 
 

Doprava : klimatizovaný lux bus 
 
Cena „v ěrný klient GYMKT“ :  5. 990,- Kč/os. 
Cena obsahuje : dopravu lux busem, 4x ubytování + polopenzi, zajištění programu.  
Doporučené kapesné na vstupné a lanovky: cca 50 EUR. 
 
Cena neobsahuje komplexní cestovní pojištění do zahraničí: léčebné výlohy v zahraničí, asistenční 
služby, úraz a trvalé následky, odpovědnost za způsobenou škodu 3. os. na zdraví i na věci, zavazadla, 
storno exkurze: 35,- Kč/os./den x 5 dní = 175,- Kč.  
Povinný poplatek v míst ě: pobytová taxa: 1, 30 EUR/os./noc, tj. x 4 noci = 5, 20 EUR/os./pobyt 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ve spolupráci s GymKT (odpovědná osoba Tomáš Görner, tgorner@gymkt.cz):  
 

Pořadatel: CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. Plzeň – Klatovy – Horšovský Týn. www.bustour-
foltynova.cz 
Centrála CK: tel.: 379 423 423, 602 876 877, 602 609 995 
Pobo čka Klatovy: Víde ňská 190/I.: Provoz: Po-Pá 8:00 – 12:00  12:30 – 16: 45.  
        Telefon: 376 322 600, 723 888 300.  
 
 


