
Studentská exkurze: JULSKÉ ALPY 2019 
       * Rakouské Korutany * Slovinsko: Triglavský národní park * Jezero Bled *
   * turistika v překrásné alpské přírodě * koupání v jezeře * rafting na řece Soča * 
                 * ubytování s polopenzí cca 50 m od Bledského jezera *
Termín: 09. 09. - 13. 09. 2019

Fota: Vintgarská soutěska –jezero Bled s ostrůvkem–vodopád Kozjak–Pyramidenkögel–Ljubljana–jeskyně Postojna- Rafting Soča
V exkurzi mj. můžete zažít: 
Nejvyšší dřevěná rozhledna na světě Pyramidenkögel, která stojí cca 850 m.n.n. v rakouských Korutanech 
a nabízí jedinečné panorama Alp a jezera Wörthersee – překrásné vápencové pohoří Julské Alpy se 7 
jezery (UNESCO), které pokrývá Národní park Triglav, nejkrásnější a největší NP  v Alpách – Bohinjské 
jezero označované jako „Slovinský fjord“ - kabinovou lanovkou  na horu Vogel (1. 536 m.n.m.) a dále 
k vodopádu Savica -  horská turistika cca 2. 000 m.n.m.  - vzácná flóra a fauna - - výjimečně krásná 2 
km dlouhá soutěska Vintgar s dřevěnými chodníky, visutými mosty, ze kterých budete pozorovat zpěněné 
peřeje, tyrkysová jezírka a vodopády – jezero Bled, napájené podzemními termálními prameny, s jediným 
přírodním ostrovem ve Slovinsku, pěknými plážemi, kavárnami nabízející místní lahodnou specialitu-dort 
„Kremštita“ a upravenými turistickými trasami - mohutný strážní hrad Bled zavěšený na strmé skále 130 m 
nad jezerem - vodopád Peričnik - jedny z nejkrásnějších jeskyní na světě a jediné na světě, ve kterých je 
zavedena železnice, Postojenské jeskyně, které jsou 2. největším jeskynním systémem v Evropě – hlavní 
město Ljubljana nabízející nádherné stavby J. Plečnika, zábavu i výhodné nákupy - fascinující kaňon 
smaragdové řeky Soča, jejíž pramen vyvěrá ze skály - zážitkový rafting na řece Soče – město Kobarid, 
které se pyšní ojedinělým Muzeem I.světové války, ve kterém mají své místo i Čechoslováci, unikátní 
italskou kostnicí, vodopádem Kozjak apod. 
UBYTOVÁNÍ: Hotel Krim: 3 - 4lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Za příplatek možný dvoulůžkový pokoj. 
STRAVOVÁNÍ: Polopenze – bufet.
Cena: 6. 590,- Kč/os. Obsahuje dopravu lux busem, 4x ubytování, 4x polopenzi. Free Wi-Fi.
Doporučujeme cestovní pojištění do zahr.včetně pojištění na storno zájezdu: 35,- Kč/os./den x 5 dní = 175,- Kč/zájezd
Přímo v místě se platí pobytová taxa: 3,13 EUR/os./den x 4 dny. 
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR/os.                           
Volitelné příplatky: dvoulůžkový pokoj: 220,- Kč/os./den, rafting na řece Soče: 950,- Kč/os.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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. Pobočka Klatovy: Vídeňská 190/I.: Te: 376 322 600, 723 888 300

http://www.bustour-foltynova.cz/

