
Termín :  od 11.09.-16.09.2022 
                                              
Program :      
 
     1. deň    11.09.2022 
Odchod z Prešova  parkovisko pred EPERIA Shopping Mall 
                                            Arm. Gen. L. Svobodu 25 Prešov     
Odchod z Košíc  parkovisko pred Amfiteátrom – Festival. Nám 
  Odchod do Ljubljany cez Maďarsko: 800 km - xx.00  ubytovanie v hoteli 
          
     2 deň     12.09.2022 
                        raňajky v hoteli  
Prehliadka mesta – architektúra J.Plečnika, mosty a nábrežie rieky Ljublanka, katedrála, národná 
univerzitná knižnica, hrad, športová hala s parkom Tivoli, polyfunkčné ekovežiaky v tvare 
lotosového kvetu atď. Spoločná večera. Individuálny program                 
     
      3. deň    13.09.2022 
                      raňajky v hoteli 
Odchod na hrad Bled. Z hradu do prístaviska lodiek Pletna, plavba na ostrov s kostolíkom. Po 
návrate z ostrova presun k ľadovcovému jazeru Bohinj a lanovkou pod vrchol Vogel. Po ukončení 
prehliadky presun do oblasti Kranjskej gory, kde bude denný program ukončený krátkou 
obhliadkou skokanského areálu Planica. 
Večer návrat do hotela, spoločná večera v hoteli, individuálny program. 
 
       4. deň     14.09.2022 
                      raňajky v hoteli 
Odchod k Jadranskému moru. Cestou návšteva jaskyne Postojna. Ďalšou zastávkou bude jedinečný 
Predjamský hrad. Po návšteve hradu pokračovanie v ceste k moru s krátkou zastávkou pri 
dialničnom viadukte Črni kal. Prehliadka pobrežného mestečka Piran alebo Izola.  
Po prehliadke príchod do hotela, ubytovanie, večera, individuálny program. 
 
       5. deň     15.09.2022 
                      raňajky v hoteli 
Po skorých raňajkách odchod do Mariboru. Cestou zastávky v Celje (dielo J. Plečnika - banka Celje), 
v Ptujskej Gore (pútnický kostol Matky božej) – prehliadka centra mesta. Ďalej cesta pokračuje do 
druhého najväčšieho mesta v Slovinsku – do Mariboru. Obhliadka architektonických dominant 
mesta - multifunkčný štadión Ljudski vrt, lekárska fakulta, mosty na rieke Drava. 
Ubytovanie, spoločná večera, individuálny program.  
 
       6. deň     16.09.2022 
                      raňajky v hoteli 
9.00 Odchod na Slovensko cez Maďarsko – po ceste v Lendave rozhľadňa Vinarium Tower 
 
Predpokladaná cena :  člen SKSI - 600 Eur   
    Nečlen SKSI - 700 Eur 
 
Cena zájazdu bude zverejnená po preverení záujmu a spresnení jednotlivých nákladových položiek. 
 


