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SŁOWENIA / pielgrzymko – wycieczka 10 dni 

15.06-24.06.2023 r. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dzień 1 / 15.06.2023 POLSKA - 

SŁOWENIA 

Wyjazd z umówionego miejsca, wyjazd w 

godzinach porannych w kierunku 

Słowenii.  Przyjazd do hotelu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   

 

Dzień 2 / 16.06.2023 LUBLANA – SKOFJA 

LOKA 

Śniadanie, zwiedzanie stolicy Słowenii. Lublana, to miasto o bogatej historii, które 

zachwyca bogactwem zabytków, galerii, kawiarenek. Zwiedzanie starówki, plac 

Prešeren, przy którym stoi cerkiew franciszkańska, Smoczy Most, Potrójny Most nad 

rzeką Ljubljanica, Kolumnada Plečnika, katedra, Wzgórze Zamkowe. Przejdziemy 

również na Nowe Miasto, które zaprojektowane było w XIX wieku. Wypełnione jest 

zielenią i znajduje się tam: gmach parlamentu, uniwersytet, opera, biblioteka. Ta 

część miasta zaskakuje swoją secesyjną zabudową. Przejazd do Skofja 

Loka  uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko Słowenii. Spacer po najlepiej 

zachowanym słoweńskim średniowiecznym Starym Mieście, nad którym malowniczo 

góruje zamek Loka. Po zakończonym zwiedzaniu i czasie wolnym przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 3 / 17.06.2023 BLED – BOHINJ – WĄWÓZ VINTGAR - BREZJE 

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Bled, która jest niewątpliwie główną atrakcją 
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Słowenii. Jezioro Bled (Blejsko Jezero) jest to jedno z najcieplejszych jezior 

alpejskich, a na jego środku znajduje się jedyna wyspa w kraju (Blejski Otok), na 

którą popłyniemy niewielką łódką, by zobaczyć kościółek Wniebowzięcia NMP i 

podziwiać widoki na majestatyczne Alpy Julijskie i najwyższy szczyt Słowenii, Triglav. 

Miejscowość ta była w przeszłości znana jako rezydencja królów Jugosławii, a także 

jako miejsce, w którym przywódca komunistyczny J.B. Tito przyjmował swych 

zagranicznych gości. Podczas czasu wolnego zdecydowanie warto wstąpić do jednej 

z tamtejszych cukierni, by posmakować słynnych, lokalnych kremówek “kremšnita”. 

Przejazd do Doliny Bohinj nad największe słoweńskie jezioro, uznawane jest za 

jedno z najbardziej uroczych zakątków Alp Julijskich. W miarę wolnego czasu oraz 

dobrej pogody możliwy wjazd kolejką na szczyt Vogel 1300 m. n.p.m , który położony 

jest wysoko nad przepięknym jeziorem Bohinj w sercu chronionego Parku 

Narodowego Triglav lub spacer do wodospadu Savicy - jeden z najliczniej 

odwiedzanych przez turystów wodospadów w Słowenii. Daje on początek najdłuższej 

rzece kraju o tej samej nazwie. Przejazd do Wąwozu Vintgar, gdzie zachwycą nas 

podczas trasy spacerowej piękne widoki, ogrom zieleni i niezwykły klimat tego 

miejsca. Wąwóz jest długi na 1,6 kilometra, a jego ściany mają wysokość od 50 do 

ponad 100 metrów. Został wyrzeźbiony przez Radovnę, jest częścią Doliny Radovne. 

Na jego końcu znajduje się wysoki na 13 metrów wodospad Šum. Ostatnim punktem 

tego dnia będzie nawiedzenie w drodze powrotnej do hotelu, największego w Słowenii 

Sanktuarium Maryjnego, w małej wiosce Brezje.  Przyjazd do  hotelu, obiadokolacja, 

nocleg.  

 

Dzień 4 / 18.06.2023 ORMOZ - CELJE – PTUJ 

Śniadanie, przejazd do regionu rozciągającego się między rzekami Dravą i Murą 

(Ormož - Jeruzalem), z charakterystycznymi pagórkami pokrytymi winnicami. 

Wizyta w olejarni - degustacje produktów dyniowych oraz u lokalnego winiarza – 

obiad połączony z degustacją win. Po obiedzie przejazd do miasteczka Ptuj – spacer 

po najstarszym mieście Słowenii z górującym zamkiem nad historyczną częścią 

miasta.  Powrót do hotelu, nocleg. Tego dnia nie ma obiadokolacji.  

 

Dzień 5 / 19.06.2023 JASKINIA POSTOJNA – PREDJAMA - PIRAN 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Jaskini Postojnej – zwiedzanie jednej z 

największych jaskiń na świecie, liczącej 2 miliony lat, najpiękniejszy przykład form 

krasowych. Zwiedzanie trasy turystycznej z przewodnikiem, przejazd podziemną 

kolejką. Następnie przejazd pod Predjamski Grad – zamek został wpisany do Księgi 

rekordów Guinnessa jako największy zamek powstały w jaskini. Następnie przejazd 

do miasteczka Piran, które jest prawdziwą perełką Słowenii. Niegdyś było wenecką 

twierdzą i z tego okresu pochodzi większość zabudowy. Już w średniowieczu 

dzisiejszy plac Tartiniego był głównym placem miasta, a w XIX wieku przy placu 

pobudowano siedzibę rady miasta i sąd. Najstarszymi obiektami przy placu jest 

kamienica zwana Wenecjanką oraz kościół św. Piotra. Spacer wybrzeżem z pięknym 
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widokiem na morze i Alpy oraz wieloma restauracjami. Rejs statkiem po morzu 

Adriatyckim - podziwianie podwodnego świata ze statku oraz wypoczynek.  Przejazd 

do hotelu nad morzem, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 6 / 20.06.2023 WYPOCZYNEK NAD MORZEM 

Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.  
 

Dzień 7 / 21.06.2023 WYPOCZYNEK NAD MORZEM 

Śniadanie, wypoczynek, przejazd do agroturystyki, obiadokolacja przy muzyce i 
winie, nocleg.  

 
Dzień 8/ 22.06.2023 WYPOCZYNEK NAD MORZEM 

Śniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.  

 
Dzień 9 / 23.06.2023 SŁOWENIA - CZECHY 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przyjazd w kierunku  Polski. Nocleg tranzytowy 
na terenie Czech. Obiadokolacja.  

 
Dzień 10 / 24.06.2023 CZECHY - POLSKA 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przyjazd do Polski, do miejsca zbiórki,  w 

godzinach wieczornych. Zakończenie pielgrzymki.  

 
CENA ZA OSOBĘ:  1000 PLN  + 670  EURO (plus koszty biletów wstępu) 

CENA ZAWIERA:  

• przejazd komfortowym autokarem na trasie Polska – Słowenia – Polska  

• transport autokarem w podczas realizacji w/w programu 

• zakwaterowanie w hotelach 3, 4***, pokoje 2,3 osobowe 

• taksę klimatyczną  

• wyżywienie w postaci bufetu: 9x śniadania oraz 8x obiadokolacje  

• opiekę licencjonowanego pilota wycieczek 

• ubezpieczenie podróżne obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid,  KL 

400 000 PLN i NNW 25 000 PLN, BAGAŻ 3000 PLN 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10zł/osobę i Turystyczny Fundusz 

Pomocowy 10 zł/osobę  

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• Kosztu biletów wstępu, przewodników (Zamek Bled + rejs statkiem, Wąwóz 

Vingar, Jaskinia Postojna, Predjama, Zamek Celje, Rejs po Adriatyku, 

olejarnia, kolacja z winem w agroturystyce, przewodnik w Lublanie – za osobę 

koszt 130 euro – płatne obligatoryjnie u pilota grupy (koszty biletów 

wstępu do potwierdzenia na miesiąc przed wyjazdem) 
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• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w 

biurze) 

• dodatkowych napojów do obiadokolacji (woda w cenie) 

• wjazdu kolejką linową dla chętnych, w Alpach, w Vogel – 26 EURO 

• atrakcji nie zawartych w programie 

• wydatków własnych  

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo (w cenie woda) 

• bagaż główny- maksymalna waga 23 kg/osobę 

• zakwaterowanie w hotelach: 

15-19.06.2023 Hotel Creina**** w Kranju (Słowenia) lub inny 

19-23.06.2023 Hotel Belvedere*** w Villach: Salet/Loret (Słowenia) lub inny. 

Zespół hotelów położony jest w samym sercu słoweńskiego wybrzeża, 

pomiędzy miastami Izola i Portorož, hotel położony na klifie, z piękną 

panoramą. Do plaży pieszo 15 minut. Na terenie kompleksu basen.  

23-24.06.2023 – nocleg tranzytowy w hotelu na terenie Czech  

• osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, 

będą dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W 

przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Klient będzie musiał 

dopłacić kwotę 200 EURO do pokoju 1 osobowego 

• codziennie są odprawiane msze św.  

• oferta została przygotowana dla grupy 40 osób pełno płacących, przy mniejszej 

liczbie zostanie ponownie przeliczona 

• podróż odbywa się na podstawie ważnego dowodu osobistego 

• przy zapisie wpłata 500 PLN  

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  

http://www.ektravel.pl/
mailto:biuro@ektravel.pl

