Z w i ą z e k N a uc z y c i e l st w a P o l s k i e g o
w U n i w e rs yt e ci e Ś l ąs k i m w K at ow i c ac h

Zapraszamy na wycieczkę do SŁOWENII
w terminie: 20 września do 23 września 2018 r.
KOSZT: 870 zł (od osoby) + 50 Euro bilety wstępu
Dofinansowanie z funduszu socjalnego:
uczestnikom przysługuje dofinansowanie z funduszu kulturalno - oświatowego (do 50%)
zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Dofinansowanie z funduszu ZNP: 30 zł dla członków ZNP i ich rodzin.
Program wycieczki:
1 dzień - czwartek
Wyjazd w godzinach popołudniowych, przejazd przez Czechy, Austrię.
2 dzień – piątek
Przejazd przez Austrię na Słowenię Spacer do wąwozu Vintgar. Następnie przejazd do miasteczka Bled
jednego z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w Alpach, położonego nad Jeziorem Bled. Panorama
na Średniowieczny zamek wznoszący się na ponad 100-metrowej skale, górujący nad miasteczkiem
i jeziorem. 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 Savicyjeden z najliczniej odwiedzanych
przez turystów wodospadów w Słowenii. Daje on początek najdłuższej rzece kraju o tej samej nazwie.
Wypływa ze środka góry. Jego źródłem jest Czarne Jezioro, położone 500 metrów wyżej. Woda jeziora pod
ziemią rozdziela się na dwie części, a następnie opada dwoma strumieniami. Niższy z nich ma długość
25 metrów, a wyższy - 78 metrów. Strumienie łączą się, tworząc wodospad w kształcie litery A,
Obiadokolacja, nocleg w Lubljanie lub okolicy.
3 dzień - sobota
Śniadanie. Przejazd do Jaskini Postojnej– zwiedzanie jednej z największych jaskiń na świecie, liczącej
2 miliony lat, najpiękniejszy przykład form krasowych. Zwiedzanie trasy turystycznej, 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 – zwiedzanie Starówki, Tartinijev Trg, najstarsza kamienica „Wenecjanka”.
Spacer wybrzeżem z pięknym widokiem na morze i Alpy oraz wieloma restauracjami., obiadokolacja, nocleg
w okolicach Lubljany.
4 dzień - niedziela
Wczesne śniadanie, Wykwaterowanie. Następnie zwiedzania Ljubljany. 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. Przejazd do Škofja Loka, uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko Słowenii.
Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym starym mieście, nad którym malowniczo
góruje zamek Loka.
Wyjazd do kraju – powrót w późnych godzinach nocnych
Cena zawiera: przejazd autokarem,2 noclegi w hotelu**/***, 2 śniadania, 2 obiadokolacje , ubezpieczenie,
opiekę pilota i przewodnika lokalnego w Lubljanie, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
zestaw słuchawkowy Tour-Guide.

Zapisy i wpłaty do 10.09. 2018 r. – obowiązuje wpłata zaliczki 200 zł od osoby
w Sekretariacie ZNP lub na konto ZNP : 26 175000120000000036552921.
Związek Nauczycielstwa
 Polskiego, Katowice, ul. Bankowa 12 a, I piętro, tel. 32-359-16-40.
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