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RZ SKSI KOŠICE V SPOLUPRÁCI S CESTOVNOU KANCELÁRIOU FERROTOUR



V prvý deň 11.09.2022 sme v ranných hodinách vyštartovali z Prešova a Košíc s cieľovou stanicou
v Ľubľani. Cesta prebehla bez zdržania, a tak sme stihli zažiť večernú atmosféru Ľubľany.



Druhý deň začal podľa programu po Ľubľane, športovým komplexom Stožice (2010)



Pokračovali sme prehliadkou stavieb Jože Plečnika - cintorín Žale (dokončený 1942), park Tivoli,



Národná knižnica (1936-1941), Kolonáda centrálneho trhu (1940-1942), Žehličkový dom (1932),
Trojmostie, Vzdúvadlo na Ľubľanici (1944) a navštívili sme aj dom v ktorom kedysi býval Jože Plečnik.



Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli na hrad a záver dňa sme ukončili spoločnou večerou v centre mesta.



Tretí deň pokračoval presunom do Bledu, kde sme vystúpili na hrad a previezli sa loďkou na ostrov.



Ďalšou zastávkou bolo jazero Bohinj a lanovkou sme sa vyviezli na vrch Vogel. Program dňa sme
ukončili návštevou lyžiarskeho športového komplexu v Planici, kde je okrem iného aj osem
skokanských mostíkov a Nordic centrum.



Na štvrtý deň sme opustili hlavné mesto Ľubľanu a zamierili sme k hradu Predjama a navštívili aj
Postojnú jaskyňu



Popoludnie sme využili na prehliadku prístavných miest Piran s historickým centrom, Izolu s architektonicky
zaujímavou stavbou nájomných domov a mesto Koper s mestským športovým komplexom a historickým centrom.



Piaty deň pokračoval presunom na východ. Prvou zastávkou bolo mesto Celje, kde sa nachádza ďalšia stavba Jože
Plečnika a tou je banka (1928-1929). Cesta pokračovala do jedného z najstarších miest Slovinska mesta Ptuj.



Cieľom toho dňa bolo mesto Maribor v ktorom sme navštívili štadión Ljudski vrt, pozreli si budovu Lekárskej fakulty,
mosty na rieke Dráva.



Posledný deň sme sa cestou na Slovensko zastavili v obci Lendava, kde sme program zájazdu ukončili prehliadkou
zaujímavo vyzerajúcej 42 metrovej vyhliadkovej veže Vinarium a spoločným obedom v interiérovo nápaditej
reštaurácii Bella Venezia.



Ďakujem za pozornosť.


