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615-18 - Slovinsko, jeskyně, hory a moře 2018 
 

Krása nedotčené přírody národních parků Julských Alp, vodopády, soutěsky, jezera, prameny a 

nádherné jeskyně, turistika v Alpách v kombinaci s koupáním v Jadranu i v mořském parku Laguna, 

architektura starých měst, hrady, vzácná horská květena dobré jídlo a pití, gastronomie a víno… To vše si 

užijete ve Slovinsku, v zahradě Julských Alp i na pobřeží. Ubytování v blízkosti jezera a na břehu moře …a 

pozor, mořské lázně v ceně! Aktivní dovolená jak má být. 

 

     

     

      

 
Tertmín: 14.9. – 20.9. 2018 

Program: 

1. den: odjezd ve 21 hodin z Prahy, transfer přes Rakousko do Itálie 

 

2. den: krásy Julských Alp: po ránu okouzlující jezera Laghi di Fusine na hranici Slovinska a Itálie, dále 

variantně turistika dle klimatických podmínek:  turistika údolím Tamar k vodopádům, dále cesta k prameni 

Nadiža nebo prameny řeky Sávy Dolinky, krátká zastávka v horském městě KRANJSKÁ GORA, hlavním 

středisku Triglavského národního parku, příjezd k Bohinjskému jezeru do vesnice RIBČEV LAZ se zajímavým 

kostelíkem, možnost ochutnat tradiční sýr, ubytování a večeře 

 

3. den: Bohinjské jezero v Triglavském národnmí parku, zahrada Julských Alp, fascinující příroda vodopád 

Savica - nejvyšší ve Slovinsku (72 m), turistika v okolí ... fakult. cesta lanovkou na horu Vogel(1.922 m) s 

úchvatnými výhledy na jezero Bohinj a kouzelná hřebenová turistika - trasy s různými stupni náročnosti, 

horská květena, dle počasí variantně prohlídka městeček STARA FUŽINA a RIBČEV LAZ a cesta fantasticky 

krásným korytem řeky Mostnice, anebo individuálně plavba lodí po jezeře Bohinj a procházky po břehu, na 

podzim zažijete u jezera lidové slavnosti pastevců Kravji bal, lidová hudba, slavnostní průvod stáda 

ozdobených krav - obdoba rakouského a bavorského podzimního shánění stád, gastronomické speciality, návrat 

na ubytování a večeře, večerní procházka k jezeru 

 

4. den: překrásné Bledské jezero, letovisko BLED s majestátním hradem, procházka po březích, Titova vila, 

jeskyně slovinského Krasu: Postojenské jeskyně, které jsou největšími krápníkovými jeskyněmi v Evropě, 20 

km podzemních chodeb, vláček do podzemí, koncertní sál, jediné místo v Evropě, kde volně žije podzemní 

obojživelník macarát jeskynní, nedaleko je Predjamski grad, prohlídka romantického hradu loupeživého rytíře 

Erazima ve skalách, cesta na pobřeží, ubytování u moře v hotelu s možností koupání v mořském parku 

Laguna - základní vstupné do bazénů v řádné otvírací době je v ceně ubytování, večeře, individuálně večerní 

procházka do elegantního letoviska PORTOROŽE u Jaderského moře 

 

5. den: PORTOROŽ, letovisko známé jako „přístav růží“, dle počasí relax na mořské pláži a koupání v 

hotelových bazénech v Mořském parku Laguna, procházka komplexem S. Bernardin nebo procházka podél 

pobřeží do  starobylého přístavu PIRAN, nejkrásnější městečko na slovinském pobřeží, romantika benátské 

architektury, procházka po hradbách a věž s výhledem na moře, posezení v hospůdce, kostel s unikátním 

Ježíšem na kříži, indiv, návštěva Akvária (vodní svět Jaderského moře), socha piranskému rodáku Guiseppe 

Tartini, návrat na ubytování, večeře 
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6.den: dopoledne využití relaxu v mořském parku Laguna, odpoledne druhé rozsáhlé a nádherné jeskyně 

Slovenského krasu: Škocjanské jeskyně (UNESCO), unikátní systém 11 propojených podzemních jeskyní, 

přírodní mosty a propasti, návštěva jeskyní a také procházka v krasové krajině, dále návštěva hlavního města 

Slovinska LUBLAŇ, historické památky a architektura stavitele J. Plečnika, hrad a starobylé uličky, možnost 

večeře, noční přejezd 

 

7. den: návrat ráno 

CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí či místu ubytování. Slavnost Kravinj bal je 

lidová selská záležitost, ale je závislá na klimatických podmínkách a souvisí se sháněním stád z hor. Ev. 

náhradní program je zajištěn. 

 

Základní cena 9990 Kč/os. pro kolektiv minimálně 44 platících osob zahrnuje 

dopravu autobusem, 4x hotel (2lůž. pokoje, 2x blízko jezera Bohinj, 2x u moře s mořskými lázněmi), 4x 

polopenzi, základní vstup do Mořského parku Laguna, služby průvodce po celou dobu zájezdu 

Do ceny zájezdy jsou již zařazeny veškeré slevy pro skupinu. 

 

Základní cena nezahrnuje 

komplexní pojištění, pobytové taxy (přibl. 2€/den), vstupné, lanovky, sauny a wellness v Mořském parku, 

vstupné do objektů a na akce (60 €) 

 

Příplatky 

1.800 Kč/os. - jednolůžkový pokoj 

224 Kč/os - komplexní pojištění včetně storna 

V případě zájmu o rozšíření programu o dopravu na fakultativní výlet do LIPICE na stáje 

lipicánů a do VIPAVY na ochutnávku vína je příplatek 450 Kč /os. (min.25 osob) 
Doprava 

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny. 

 
Ubytování 
4x hotel (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x v malebné přírodě u jezera, 2x hotel v hotelovém resortu na 

břehu moře v Portoroži. Tento hotel má volný přístup do bazénu, vířivek a jacuzzi mořského parku Laguna. 

Wellness centrum a sauny jsou za příplatek. 

 

Stravování 
4x polopenze, snídaně formou bufetu, večeře vícechodová, v Portoroži formou bufetu. 

Další stravování se řeší v rámci programu, popřípadě na doporučení průvodce. 

 

Pojištění 
zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.  

Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za 

příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové 

pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění 

zavazadel. 

 

Orientační ceny vstupného 

BLED: hrad - 10 €, loďka po jezeře k ostrovu s kostelíkem - 14 € 

vodopád Savica: 3 € 

lanovka na Vogel: 15 € zpáteční, prodloužení o Orlove Glove 19 € 

kostelík Ribčev Laz: 1 € 

Postojenská jeskyně + Predjamský hrad společné vstupné - 32 € 

PIRAN: Benátská věž - 1 € 

Škocjanské jamy: 16 €/ rozšířená prohlídka se 2 okruhy 21 € 

soutěska Mostnica 3 € 

vstup na sýrový festival: 5 €,vstup na Kraví bál: 5 € (též možnost balíčku: Kraví bál, vodopád a jídlo 11 € 

LUBLAŇ: hrad a lanovka: pouze lanovka - 4 € zpáteční anebo 2,20 € jedna jízda, lanovka i hrad - 10 € 

(zpáteční jízda), vstupné do hradu bez lanovky - 7,50 €; slevy do 18 let, pro studenty, důchodce a skupiny nad 

15 osob 

Kapesné 

doporučujeme na vstupné a lanovky 65-70 €, celkové kapesné min. 100 €, uvedené ceny jsou orientační; je 

možné získat skupinovou slevu (obvykle od min. 20 osob). 

Šťastnou cestu a mnoho nezapomenutelných přírodních i kulturních zážitků  

přeje kolektiv CK GEOPS. 
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Výlety 

Veškeré výlety jsou v ceně zájezdu, ale je prostor na individuální požadavky na samostatný program v rámci 

ubytování po konzultaci s průvodcem. 

 

Poznámky 

Bohinjské jezero 

Bohinjské jezero je největší jezero ve Slovinsku, když nepočítáme nestálé Cerknišské jezero. Leží v 

nadmořské výšce 525 m. Má rozlohu 3,18 km², je 4,35 km dlouhé a 1,25 km široké a pobřeží má délku 10,9 

km, přítok se jmenuje Sava Bohinjka.. Dosahuje maximální hloubky 45 m. V létě dosahuje teplota vody v 

jezeře až 22°C, v zimě jezero často zamrzá. Žijí zde desítky druhů vodních řas a několik druhů ryb a měkkýšů. 

Tolik říkají geografická čísla. 

Turisté bývají nadšeni z jeho kouzla, průzračná voda, koldokola bíle hory, po jezeře výletní lodě, kolem celého 

jezera stezka (na 4h), na které narazíte na řadu vzácných rostlin. V těsné blízkosti jezer Bohinj vede lanovka 

na horu Vogel (jedna z nejkrásnějších v Julských Alpách), ze které je vidět hladina jezera jako zrcadlo 

modrého nebe, vodopád Savica (jeden z nejkrásnějších ve Slovinsku, kouzelná vesnice Ribčev Laz s 

kostelíkem sv. Jana Křitele a nedaleký kostelík Ducha svatého a kaňon a soutěska Mostnica(jedna z nejhezčích 

). 

Jezero je napájeno říčkou Savicí se stejnojmenným vodopádem. V létě dosahuje teplota vody v jezeře až 22°C, 

v zimě jezero často zamrzá. Žijí zde desítky druhů vodních řas a několik druhů ryb a měkkýšů. 

Celá oblast Bohinjského jezera je významnou turistickou a rekreační oblastí. V jezeře se můžete koupat nebo se 

na něm projet v kanoi či na šlapadle, které je možné si u jezera půjčit. Přepravu také zajišťuje pravidelná lodní 

doprava sestávající ze dvou lodí, Bohinj a Zlatorog. Oblast je vhodným výchozím bodem pro vysokohorskou 

turistiku po okolních vrcholech Julských Alp. 

 

Gastronomie Slovinska 

Slovinská kuchyně je ovlivněna kuchyněmi sousedních zemí. Mezi místní specialitu patří pršut (sušená šunka, 

vhodná zvlášť k vínu a sýru), žlikrofi (knedlíčky plněné směsí brambor, nasekaných škvarků, cibule a 

majoránky), ze sladkých moučníků gibanica (z listového těsta s trojitou vrstvou prokládané mákem, ořechy, 

jablky a tvarohem), potica (bábovka s různými náplněmi) nebo krofi (koblihy). 

Výtečná bílá i červená vína, nejvyhlášenější vinařská oblast Vipava. Ochutnejte viljamovku, alkohol pálený z 

místních hrušek nebo známý borůvkový likér.. 

 

Historie Slovinska 

Ve starověku bylo území součástí Římské říše. Slovanské kmeny na území Slovinska patřily již od počátku 

středověku do svazku římskoněmecké říše a nikdy nevytvořily samostatný stát. Od 13. století se postupně 

dostávaly oblasti osídlené Slovinci do držení Habsburků (historické země Kraňsko, Gorice, část Korutan, 

Štýrska, Istrie), pouze východ patřil k Uhrám a pobřeží bylo pod vlivem benátské republiky. V rámci Rakouska-

Uherska bylo dnešní Slovinsko součástí Předlitavska. Od roku 1918 se stala naprostá většina území (kromě 

pobřeží) součástí nově vzniklé Jugoslávie. Za 2. světové války bylo okupované slovinské území rozděleno mezi 

Německo, Itálii a Maďarsko. Po znovuobnovení Jugoslávie tvořilo Slovinsko jugoslávskou svazovou republiku. 

Roku 1991 byla vyhlášena nezávislost Slovinska a země vystoupila z Jugoslávie. Na rozdíl od Chorvatska byla 

jen minimálně zasažena válkou (konflikt trval jen několik týdnů). Slovinsko se v roce 2004 stalo členem 

Evropské unie i NATO. 

 

Kraví bál zve na každoroční tradiční návštěvu bohinjské oblasti. Během slavnosti se farmáři chlubí svými 

zvířaty a typickými slovinskými produkty. Hrají folklórní skupiny, tančí se, lidé se veselí a vyprávějí se příběhy z 

jezerní doliny. Podává se také bohinjský sýr a dále pak po domácku vyráběné pokrmy. V rámci slavnosti též 

probíhá koňský trh a dražba hospodářských zvířat. Zlatým hřebem dne je kravský bál, kdy se krávy producírují 

na vymezené ploše a soutěží mezi sebou o nejkrásnější kraví výzdobu zatímco jsou sháněny z horských luk dolů 

do dědiny 

Zajímavosti 
Lublaň (Ljubljana), hlavní město Slovinska (272 000 obyv.) na řece Ljubjanici. V římské době vojenský tábor 

Iulia Emona, ve 12. stol. město opevněno a vybudován hrad, sídlo kraňských vévodů, pak hl. město rakouské 

korunní země Kraňsko. V 19. stol. sídlo napoleonských Ilyrských provincií. Ve 20.st. město čeká mohutná 

výstavba nového města (Plečnikův odkaz). 

Co navštívit? Na starém městě hradní vrch s hradem a kaplí sv. Jiří (fresky a erby kraňských vévodů), 

pětiboká věž s vyhlídkou. Pod hradem katedrála sv. Mikuláše, Biskupský palác a Tržnice s Plečnikovým 

sloupořadím. Centrální ulicí je Stari trg s Robbovou kašnou, Herkulovou fontánou a kostelem sv. Jakuba . Nové 

město nabízí čtvrť univerzit, divadel a muzeí, Križanky - komplexu komendy řádu německých rytířů, Ilyrský 

sloup. Za návštěvu stojí Národní galerie, Muzeum architektury a Plečnikovou sbírkou.  

Co zajímá turisty nejvíce je Plečnikův odkaz: Plečnikův dům, 1921-1930, Trojmostí a Čevljarski most, park 

Tivoli, Kněžský seminář a universitní knihovna, dům „Žehlička“, zdymadlo na řece Lublanica z 30. let, budova 

Skupščiny (Katedrála svobod) a Tržnice ze 40. let a letní divadlo Križanke z 50. Let. 
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Mořský park Laguna 

Celkem 7 bazénů s mořskou vodou teplou 26-31 °C v bazénech a 34-36 °C ve vířivkách. Celkem 1.000 m2 

mořské vody. Západní klidnější část parku nabízí: plavecký bazén 20x10 m, kulatý bazén o průměru 10 m s 

masážními lehátky, whirpooly. Východní část nabízí vodní hrátky: 2 bazény pro děti o průměru 10 m a hloubce 

50 cm a třetí dětský bazén o průměru 14 m a hloubce 80 cm, tobogán, protiproud, gejzíry, plavecký bazén 

25x10 m, masážní lehátka. K areálu přiléhá wellness centrum s tureckou a finskou saunou a solárii. Wellness 

centrum je za příplatek a mimo cenu zájezdu. 

 

Predjamski grad 

Ve vesnici Predjama stojí renesanční hrad Predjamski grad. Jeho historie sahá až do 13. století. Hrad je 

postavený vysoko ve skalní stěně nad hlubokým strmým údolím, přístupný je pouze z jedné strany. Přestavba 

hradu v r. 1583 sloužila vojenským záměrům vlastníků – rodu Kobenzlů. Byl velmi dobrým úkrytem, v bojích 

nebyl nikdy dobyt. Dodnes je spojen s rytířskými turnaji a s válečnictvím. Ještě před vládnoucím rodem 

Jamských (Erasmus Jamski) se hrad stal úkrytem loupežníků. Hrad vystřídal několik majitelů – šlechtických 

rodů. Poslední úpravy vnějšího vzhledu hradu provedl rod hrabat Windischgrätzů v letech 1846 až 1945. 

 

Jeskyně Postojna 

Jeskyně byla zpřístupněna roku 1819 při příležitosti návštěvy císaře Františka. O šest let později byly jeskyně 

osvětleny, tenkrát ještě olejovými lampami. Roku 1884 sem bylo zavedeno elektrické osvětlení, mimochodem 

prý dříve než v hlavním městě dnešního Slovinska Ljubljani. V podzemí se dopravujete vláčkem do hlouby 

vápencové hory. Jeskyně je populární i pro výskyt endemitického tvora – macaráta jeskynního. 

 

Škocjanské jeskyně 

Podzemní systém jeskyň a propastí v pohoří Kras je pro svou jedinečnost zapsán na seznamu světového 

dědictví UNESCO. Škocjanské jeskyně jsou dlouhé 5 800 m a vznikly na ponorné řece zvané prostě Reka, která 

pramení pod horou Sněžník, u vesnice Škocjan se propadá do podzemí, nakrátko se vynořuje a opět mizí, a 

konečně se po 34 kilometrech znovu vynořuje na pobřeží. Před tím, než se ponoří, teče soutěskou dlouhou 4 

km, u Škocjanu protéká Malou dolinou (propastí) s přírodním mostem a Velkou dolinou (165 m hlubokou). 

Pak soutěska náhle končí skalní stěnou a řeka mizí nadlouho v podzemí. I pod vsí Škocjan je dutina, šachtová 

jeskyně Okroglica. Jeskynní systém tvoří vlastně podzemní kaňon, který se na několika místech rozšiřuje ve 

větší jeskyně, rozdíl mezi jeho nejníže a nejvýše položenou částí je 205 m. Nejrozlehlejší podzemní prostorou 

je Martelova dvorana, 308 m dlouhá, v průměru 89 m široká a 106 m vysoká. V jeskyních a okolí byly 

objeveny artefakty ze střední a mladší doby kamenné, doby bronzové a pozdější nálezy antické i středověké. 

Lze absolvovat klasickou prohlídku z údolí Globočak přes krásnou krápníkovou Tichou jeskyni do Velké doliny, 

kde se po Cerkvenickém můstku předchází podzemní kaňon, anebo prohlídku rozšířenou ještě o další okruh 

obohacený o jeskyně pod Škocjanem, Malou dolinu a cestu do podzemí přírodním vchodem podél Reky, kolem 

ponoru, kde se řeka v úzkém korytě vytváří vodopád.Tato trasa končí opět ve Velké dolině a u Tomišovy 

jeskyně, známé díky archeologickým nálezům. Část trasy absolvujete s průvodcem, část můžete jít i sami.  

 
 Další informace a fografický materiál najdete na : 
http://www.geops.cz/zajezdy/vypis-zajezdu/?FullText=slovinsko 
 
 


