
 

 
tel. +48 77 454 5176 

 
 

e-mail: biuro@lutecja.pl 
www.lutecja.pl 

 
ul. Książęca 14 
45-580 Opole 

 
NIP: 754-210-91-45 
REGON: 532424484 

 

facebook.com Biuro Turystyczne LUTECJA 

„ALPEJSKA PĘTLA - WSCHÓD” 
 SALZBURG–LJUBLJANA–JASKINIA POSTOJNA-JEZIORA PLITWICKIE-ROVINJ-PIRAN-

GARDALAND (7 DNI) 

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników w godzinach wieczornych; wyjazd do Austrii; 

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do SALZBURGA: Starówka z katedrą, Dom Mozarta, pałac i 

ogrody Mirabel, malownicze uliczki z gotyckimi kościołami; wjazd kolejką do górującej nad 

miastem średniowiecznej twierdzy Hohensalzburg; w miesiącach VI-IX zamiennie przyjazd 

do BISCHOFSCHOFEN: krótka wizyta przy słynnej skoczni narciarskiej; dalej trasa 

prowadzi w okolice Narodowego Parku Wysokie Taury; przejazd malowniczą trasą 

wysokogórską (płatna dodatkowo) HOCHALPENSTRASSE – GROSSGLOCKNERSTRASSE 

pnącą się serpentynami do najwyższego szczytu Alp austriackich: Großglockner - Pasterze (3798 m. n.p.m.) i najdłuższego 

lodowca Alp Wschodnich (10 km długości) o tej samej nazwie; niesamowita panorama na szczyty i przepaście alpejskie z zakrętów 

drogi, której najwyższym punktem jest  przełęcz Hochtor (2504 m. n.p.m.); przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym w 

okolicach granicy austriacko-włosko-słoweńskiej; obiadokolacja; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do stolicy Słowenii – LJUBLJANY, spacer po centrum: zamek, katedra św. Mikołaja, ratusz i smoczy most; 

przejazd i zwiedzanie JASKINI POSTOJNEJ z pięknymi formami naciekowymi — jednej z największych na świecie jaskiń o 

łącznej długości korytarzy blisko 27 km; przejazd do Chorwacji na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie; wczesny wyjazd do Narodowego Parku JEZIORA PLITWICKIE - umieszczonego na Liście Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO: cudowna panorama na turkusowe jeziora i 92 wodospady; spacer pieszy połączony z 

krótkim rejsem po jednym z jezior i powrotem turystyczną kolejką; powrót na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym;  

5 dzień 

Śniadanie; przejazd na półwysep ISTRIA nad morze do ROVINJA; spacer po Starym Mieście, np.: mury miejskie, Kościół Św. 

Eufemii, Dzwonnica, Łuk Triumfalny, Ratusz, Port; powrót do Słowenii i przejazd do miasta PIRAN, położonego na półwyspie i 

otoczonego z trzech stron przez morze: mury miejskie, ratusz katedra św. Jerzego, kościół św. Piotra; przejazd na nocleg w 

hotelu turystycznym we Włoszech; obiadokolacja; 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; rano przyjazd do GARDALANDU – min. 9–godzinna zabawa na atrakcjach parku: m. in. Błękitne 

Tornado, Magiczna Góra, Mamut, Ikar, Kosmiczny Zawrót Głowy, Latająca Wyspa; Tunga, Łódź Korsarzy, Top Spin, pokazy i wiele 

innych atrakcji; wyjazd drogę powrotną;  

7 dzień 

W godzinach rannych powrót do Polski; przyjazd na miejsce zbiórki o ustalonej godzinie 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, DVD, klimatyzacja) 

 4 noclegi: 3 w hotelach turystycznych i 1 w schronisku młodzieżowym  

 posiłki wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


