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„SŁOWENIA I ISTRIA” 
 GROSSGLOCKNERSTRASSE – BLED - LJUBLJANA – JASKINIA POSTOJNA – ISTRIA - 

ZAGRZEB (8 DNI) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie; przejazd na nocleg w hotelu w Czechach lub Austrii; 

2 dzień 

Śniadanie; w godzinach rannych przyjazd do BISCHOFSCHOFEN: krótka wizyta przy słynnej skoczni 

narciarskiej; dalej trasa prowadzi w okolice Narodowego Parku Wysokie Taury; przejazd malowniczą 

trasą wysokogórską HOCHALPENSTRASSE – GROSSGLOCKNERSTRASSE (miesiące VI-IX) 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.); UWAGA! Przy niesprzyjającej pogodzie i zamknięciu trasy górskiej przejazd do 

HALLSTATT – wpisanego na listę UNESCO, tarasowo położonego pięknego, górskiego miasteczka 

wciśniętego między strome skaliste stoki i taflę jeziora Hallstättersee, znanego z kopalni soli i prehistorycznej osady; przejazd drogami 

alpejskimi na nocleg w hotelu turystycznym w okolicach granicy austriacko-włosko-słoweńskiej; obiadokolacja; 

3 dzień 

Śniadanie; wczesny wyjazd i przejazd do miejscowości BLED w Słowenii i zwiedzanie zamku zbudowanego na urwistej skale z malowniczym 

widokiem na jezioro z maleńką wysepką i kościółkiem; 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; (fakultatywnie: przejazd do pobliskiego PREDJAMSKIEGO HRADU - zamku o 

niesamowitej scenerii, wybudowanego w zagłębieniu skalnym); przejazd do Chorwacji na obiadokolację i nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie; dzień wypoczynku na plażach publicznych Chorwacji obiadokolacja i nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie; zwiedzanie nadmorskich atrakcji ISTRII; przejazd do ROVINJA; spacer po Starym Mieście, np.: mury miejskie, Kościół Św. Eufemii, 

Dzwonnica, Łuk Triumfalny, Ratusz, Port; wizyta w  PORECU: wizyta w Bazylice Eufrazyjskiej z VI wieku ze złotymi bizantyjskimi mozaikami; 

ulica Decumanum z gotycką zabudową; przejazd do miasta PIRAN w Słowenii, położonego na półwyspie i otoczonego z trzech stron przez morze: 

mury miejskie, ratusz katedra św. Jerzego, kościół św. Piotra; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

6 dzień 

Śniadanie; dzień wypoczynku na plażach publicznych Chorwacji; fakultatywne zabawa i wypoczynek w parku wodnym ISTRALANDIA m. in. w 

basenach rekreacyjnych i ze sztusznymi falami, na zjeżdzalniach i innych atrakcjach; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

7 dzień 

Śniadanie; dzień wypoczynku na plażach publicznych Chorwacji lub możliwe wycieczki fakultatywne po trasie: wizyta w średniowiecznym 

miasteczku MOTOVUN na wzgórzu, spacer po centrum z mozliwością degustacji produktów z miejscowego specjału: białych trufli; wizyta na 

farmie lawendy z możliwością zakupu miejscowych produktów;i; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

8 dzień 

Śniadanie; przyjazd do PULI – miast pełnego pamiątek rzymskich: amfiteatr z I w. n.e., bramy i mury miejskie, ruiny teatrów rzymskich, Łuk 

Sergiusza, Katedra; przejazd i krótki spacer po  ZAGRZEBIU - stolicy Chorwacji: główny plac z pomnikiem Jelacica i fontanną z XVII w., 

starówka miejska – Kaptol, katedra Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, budynki Parlamentu, kościół św. Marka, wieża Lotrszczak, Brama 

Kamienna; wyjazd do Polski w godzinach wieczornych; 

9 dzień 

Przyjazd do Polski; powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych; 

 

 
Cena wycieczki obejmuje:  

- przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja) 

- 7 noclegów wg programu w hotelach turystycznych lub komfortowych apartamentach (pokoje 2,3 os. z 

łazienkami) 

- 13 posiłków wg programu  

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opieka pilota 

- 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. 


