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Szlovéniai kirándulás
2018. szeptember 21-23. (3nap/2éj)
1.nap: Indulás reggel 07:30 órakor a csoport székhelyéről. A Lendva közeli Dobronak
községben az Ocean Orchids Orchidea farmot látogatjuk meg, mely Közép-Európa egyetlen
orchideatermesztő vállalkozása, ahol évente csaknem 500 ezer növényt nevelnek. A trópusi
kertben orchideák és egyéb egzotikus kultúrcserjék (vanília, kávé, pamut, bors, papaya, vagy
az avokadó) kápráztatják el az idelátogatókat. A látogatás után a Bakonoki-tó mellett lévő
Energiaparkban a 26 db kimért pozitív kisugárzású Hartman-ponton találhatunk gyógyírt,
majd a Panoráma Kilátóból megcsodáljuk a Mura-menti tájat. A nap fénypontjaként a
Lendva-Pincehegyen, a Cuk Borházban pezsgő kardon köszöntés után 5 féle bort kóstolunk
gazdag hidegtál ételek elfogyasztása mellett. Borospince látogatás, mulatozás, zene, tánc,
„menyasszony” módra készült rétes, bor és helyi termékek vásárlási lehetősége teszi teljessé a
napot. Vacsora, szállás Ljubjana környékén (2éj).
2. nap: Reggeli után a Júlia-Alpok és egyben Szlovénia legnagyobb tavához a Bohinji –
tóhoz kirándulunk, majd sok-sok lépcső leküzdése után felérünk egy kilátóhoz, ahonnan
csodás látványban lesz részünk, nemcsak a Száva-vízesés (a Száva folyó forrása) elképesztő
türkizzöld vize vonzza tekintetünket, hanem az alattunk elterülő Bohinji-tó is. A túra után
Ribcev Lazban kabinos felvonóval felmegyünk a Vogel - hegyre (1530m).
3.nap: Reggeli után Bledben a tó fölött magasodó sziklacsúcson meglátogatjuk a középkori
lovagvárat, melynek teraszáról páratlan kilátás nyílik a tóra, majd séta a tóparton és a híres
monarchiabeli üdülővárosban. A várlátogatás után pletnázás a tó kis szigetére, ahol az Ősi
kegytemplomot tekintjük meg. (A pletna egy kb. 20 személyes csónak, aminek végében áll az
evezős). A déli órákban továbbutazunk Ljubjanába, ahol először a szlovén Parlament épületét
nézzük meg (kívülről) majd átsétálunk a Ljubljanica folyón átívelő, híres Hármas hídon.
Megtekintjük a Szent Miklós-katedrálist. Ezt követően siklóval felmegyünk a város fölé
emelkedő Ljubljanai várhoz, végül visszakanyarodunk a folyópartra és sétánkat a város
szimbólumánál, a Sárkány hídnál fejezzük be. Ezt követően Zalec városába indulunk tovább,
ahol a hatalmas sikernek örvendő Európa első sörszökőkútját keressük fel. Naponta 900
korsót adnak el a zaleci szökőkút söréből. Érkezés haza az esti órákban.
Utazás:
Szállás:
Elhelyezés:
Ellátás:
Részvételi díj:

autóbusszal
Bled környéki ***-os szálloda
2 ágyas, zuhanyzós szállodai szobákban
félpanzió (2x reggeli+2x vacsora+1x borkóstolós étkezés)
49.900,- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza: az utazást, a szállást, a megadott ellátást, a BBP biztosítást és az
idegenvezetés költségeit.
A részvételi díj nem tartalmazza: a belépők árát (kb. 50 euro/fő).

