
✓ Nezávazná rezervace dle dohody v CK (bez podpisu objednávky
a platby zálohy)

✓ Při podpisu objednávky záloha jen 1.000 Kč za osobu,
doplatek 40 dní před odjezdem

✓ Storno bez udání důvodu jen 1.000 Kč za osobu do 40 dní
před odjezdem 

✓ Cestovní pojištění kryje i léčbu Covid-19 a náklady související
s přerušením zájezdu 

Tato nabídka je platná od 25. 10. 2021 až do odvolání.
Bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.

BEZPEČNÁ REZERVACE A PLATBA

Pořadatel zájezdů: CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín, IČ: 26735997

Váš specialista na lázně a wellness



PORTOROŽ
SLOVINSKO

VSTUPNÉ
DO MOŘSKÉHO PARKU

BEZPEČNÁ
PLATBA

VÝLETY
V CENĚ



PŘÍRODNÍ KRÁSY, PAMÁTKY A MOŘSKÝ PARK
BLED - PORTOROŽ - PIRAN - KOPER - LUBLAŇ SLOVINSKO

TERMÍN:                  10.05. - 17.05.
13.10. - 20.10.

CENA: 11.790 Kč

TERMÍN:                  29.06. - 06.07.
23.08. - 30.08.
28.08. - 04.09.

CENA: 12.490 Kč

Mořský park Termaris (dříve Laguna):
Největší komplex bazénů s vyhřívanou mořskou vo -
dou na slovinském pobřeží, který prošel v roce 2020
kom pletní rekonstrukcí. Jedna část je pro hosty, kteří
chtějí relaxovat a užívat si klidu (velký plavecký bazén
a velký whirlpool), druhá část je pro zábavu a vodní
aktivity (2 plavecké bazény, 2 dětské bazény se sklu -
zav  kami). Součástí komplexu je sluneční terasa s le -
hát ky (za poplatek). Lehátka uvnitř mořského par ku
jsou zdarma. Hotelová travnatá pláž se vstupem do
mo ře po schůdkách se nachází cca 100 m od vilek.
Dal ší možnosti koupání jsou na obláz kových plážích
nebo na plážích z betonových plat cestou do Piranu
(cca 500-1.200 m, do centra Piranu jezdí kousek od
hotelu Bernardin zdarma autobus) nebo v centru Por-
torože, kde je pí seč ná pláž, vzdálená cca 2 km.

Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy (Kolína) ve večerních hodi -
nách.
2. den: ráno příjezd do Slovinska, zastávka v pohoří
JULSKÉ ALPY. Soutěska VINTGAR - romantická
pro cházka podél divokých vod řeky Vintgar. Návštěva
městečka BLED s na skále postaveným hradem, kte -
ré se rozprostírá kolem malebného Bledského jeze ra.
3. den: dopoledne procházka historickým centrem
nejkrásnějšího přímoř ského města Slovinska PIRA NU
s kouzelnými úzkými uličkami, romantickými ná měs -
tími, katedrálou na kopci a nádhernými vyhlídkami.
Odpoledne pobyt u moře nebo v mořském parku.
4. den: celodenní výlet za krásami Slovinska. Krasová
jeskyně ŠKOCJANSKE JAME (UNESCO), s obrov -
ským jeskynním kaňonem, jehož stěny padají téměř
do hloubky 100 m. Prohlídka národního hřebčína
v LIPICI s krásnými, bílými koňmi. KOPER - význam -
ný přístav s zrestaurovaným středověkým středem
města, úzké uličky, staré domy i paláce jsou svázány
svou minulostí s Benátkami.
5. den: pobyt u moře nebo v mořském parku. Náv -
ště va italského města Terst, jednoho z nejvýznam něj -
ších měst rakouské monarchie s řadou krásných paláců
vč. radnice a zámku Miramare s překrásným parkem.
Zámek je spojen s osobou rakouského arcivévody
a me xického císaře Maxmiliána.

6. den: dopoledne pěší výlet na výhlídku na histo -
ric ké saliny SEČOVLJE s obrovskou lagunou protka -
nou zdmi. Prostřednictvím kanálů se zde do pra vuje
mořská voda do solných nádrží. Poloostrov SEČA
s ga lerií pod širým nebem - park Forma Viva s plasti -
ka mi moderních umělců. Cestou zpět procházka přes
PORTOROŽ. Odpoledne pobyt u moře nebo v moř -
ském parku.
7. den: návštěva POSTOJENSKÉ JESKYNĚ,
která je 2. největší zpřístupněnou jeskyní v Evropě.
PREDJAMSKI GRAD - hrad vyrůstající ze skalního
masivu, který využívá i jeskynního systému. Prohlídka
města LUBLAŇ - půvabná metropole Slovinska
s centrem, nad kterým se vy pí ná Ljubljan ski grad.
8. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Vile Park
***, 5x polopenzi, vstupné  do mořského parku Ter-
maris (dříve Laguna), do pra vu auto bu sem vč. výletů
dle programu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: po   by    to vou ta xu cca 2,5 EUR/
os./noc (platí se na místě).
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 2.700 Kč, kompletní po -
jiš tě ní vč. storna 231 Kč (rozšířené o COVID-19).
Slevy: stálí klienti - 3% (platí do 31.1.), senioři nad
65 let - 5%.



Ať to na dovolené
můžete rozbalit
Zařiďte si před odjezdem cestovní pojištění 
a užijte si dovolenou naplno.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

COVID
KRYJE

www.csobpoj.cz


