
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovinsko je malá země s pestrou nádhernou přírodou a řadou úchvatných scenérií, velko-

lepými vápencovými masivy, třpytivými jezery a členitým pobřežím s řadou historicky 

významných pobřežních měst a letovisek. A když k tomu přidáte řadu úchvatných pod-

zemních řek a jeskynních systémů, rozlehlé vinice, krásná barokní města, pohádkově 

kouzelné hrady a půvabné vesnice, snadno pochopíte, proč zemi s pouhými dvěma miliony 

obyvatel navštěvují tak početné davy turistů. Slovinsko rovněž patří k zemím, které 

v Evropě nejvíce dbají na ochranu přírody a obecně na ekologii, což sice není na první 

pohled patrné, ale při delším pobytu to jistě dříve nebo později oceníte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

   OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
    (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem 5 DNÍ VE SLOVINSKU 

 

8.-12.června 2022 

 
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 

 

 



 

      sraz účastníků a odjezdy 
ve středu 8.června 2022 v 6.00 hodin v České Lípě před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky nebo 

v dalších místech odjezdů. Odjezd z České Lípy v 6.00 hodin. 

Další odjezdy: Mladá Boleslav – Lidl Kosmonosy v 6.45 h  
 

      program akce   
1.den – středa 8.června 2022: další cesta povede okolo Prahy a přes České Budějovice na hranice s Rakouskem 

a dále přes Linec, Salcburk a Villach do Slovinska. V podvečer prohlídka horského střediska KRANJSKA 

GORA a zastávka u skokanských můstků v lyžařském středisku PLANICA. V podvečer ještě zastávka u 

JEZERA BLED a večer ubytování nedaleko Bledu a nocleh.,   

2.den – čtvrtek 9.června 2022: snídaně., dopoledne zastávka 

s procházkou u JEZERA BLED., poté přejezd 

k BOHINJSKÉMU JEZERA, kde se můžete vydat na pro-

cházku přes rázovité vesnice RIBČEV LAZ a STARA 

FUŽINA k Ďábelskému mostu a do hluboké rokle Mostnice 
(tam a zpět 7 km, nenáročné)., odpoledne možnost pěšího výle-

tu k VODOPÁDU SAVICA v JULSKÝCH ALPÁCH (4.2 

km, náročnější výstup). Po pěších výletech přejezd mikrobusem 

hory přes vesnici Sorica do údolí řeky Soči a zastávka 

v městečku MOST NA SOČI. V podvečer příjezd do 

LJUBLJANĚ, ubytování a krátká večerní procházka ve starém 

městě., nocleh.,  

3.den – pátek 10.června 2022: po snídani prohlídka hlavního města Slovinska – LJUBLJANY. V průběhu dne 

navštívíme staré město s křivolakými ulicemi lemovanými staroby-

lými barokními paláci, které se táhnou kolem kopce s pěkným hra-

dem. Z vrcholu hradní věže se naskytnou nezapomenutelné pohledy 

na Alpy. Odpoledne zastavíme v Postojně u jedinečné 
POSTOJANSKÉ JESKYNĚ (pro zájemce doporučuji zakoupení 

vstupenek předem., pokud máte zájem, přihlaste se o vstupenku 

do 15.5.2022., cena 27,90 € = 710.-Kč nebo včetně vstupenky do 

Predjamského hradu 40.30 € = 1030.-Kč, nutno potvrdit o jakou 

vstupenku máte zájem). V podvečer možnost prohlídky mimořádně 

úchvatně situovaného PREDJAMSKÉHO HRADU, jehož jednu 

stěnu tvoří skalní masív.  Večer se ubytujeme v přímořském městě 

Koper, kde strávíme další dvě noci., 

4.den – sobota 

11.června 2022: snídaně., dnes nás budou čekat ty nejhezčí 

letoviska u Jadranu ve Slovinsku. Patří k nim bezesporu 
PORTOROŽ (v překladu Přístav růží), IZOLA či zřejmě 

vůbec nejhezčí a nejromantičtější městečko PIRAN. 

V podvečer se ještě zastavíme v blízkosti italských hranic po-

staveného města ANKARAN. Podvečer strávíme v KOPERU, 

kde nás bude čekat ve stejném hotelu poslední noc., nezapo-

meňte v tento den vzít s sebou také plavky, příležitosti na kou-

pání zcela jistě budou!.,  

5.den – neděle 12.června 2022: snídaně., po snídani přejedeme 

do divokého ÚDOLÍ ŘEKY SOČA, které uchvátí jednou 

z nejkrásnějších alpských řek, spoustou opuštěných pevností a 

památníků z první světové války a řadou z nejkrásnějších slovinských přírodních scenérií. Přes horské středisko 
BOVEC pod nejvyšší horou Julských Alp (Triglav) přejedeme 

do průsmyku VRŠIČ PASS a poté do Rakouska. Okolo Villa-

chu, Salcburku a přes Linec v podvečer návrat do Česka. Před-

pokládané příjezdy do 23.00 hodin do Mladé Boleslavi a do 

24.00 hodin do České Lípy.  

Časy příjezdů bez záruky! 
 

 

 cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo identi-

fikační kartu (občanský průkaz).    

 

 

 



     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 4x v hotelech** v Lesce, Ljubljani a 2x v Koperu, a to ve 2-lůžkových, resp. 
v 3-lůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC). Součástí vybavení je také povlečení a ručníky. 

Stravování: strava formou snídaní (4x) v místech ubytování. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v celé západní Evropě. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10 % z účtu. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. 

Tip pro obsluhu je součástí zdejší etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

     doprava  
Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob.  
 

      čas                                               
Ve Slovinsku platí stejný čas jako u nás. 
 

 

       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají ve Slovinsku dny slunečné.  

Průměrné DENNÍ teploty se pohybují okolo 25 st.C. Pro pří-
pad deště vezměte s sebou již z domova pláštěnky nebo sklá-

dací deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na 

opalování) a na ochranu hlavy proti slunečnímu záření (kšil-

tovku). 
 

 

 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

ZVLÁŠTNÍ OČKOVÁNÍ NENÍ POVINNÉ.                                   

INFORMACE OHLEDNĚ PODMÍNEK V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ COVID-19 pošlu později (až 

budou známy aktuální podmínky pro náš termín). 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je euro (= 100 centů), označované €., mezi-

národní symbol je EUR. Bankovky a cestovní šeky všech 

jiných hlavních světových měn lze směnit v kterékoli komerč-

ní bance. Bankovní směnárny jsou i na letištích. Přijímají se 

všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  

Současný kurz: 1.-EUR = cca 25,-Kč. 

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 08.00-16.00 hodin, v pátek 
jen do 15.00 hodin. Doporučujeme vyměnit eura již v naší 

bance nebo ve směnárnách. 

KAPESNÉ: na vstupenky doporučujeme (Postojanská jeskyně 

27,90 €, Predjamský hrad 14.-€, NEVÁHEJTE ZAKOUPIT 

PŘEDEM!) 50.-€, na stravu cca 140.-€ a na suvenýry částku 

podle Vašeho uvážení.  
 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla pondělí-sobota 09.00-21.00 hodin. 

Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-14.00 a 17.00-20.00 hodin.  

Slovinsko je součástí Evropské unie, tudíž se na nás nevztahují celní předpisy. 

Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky. 
 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu církevních pamětihodností a pevná obuv pro procházky po 

městech. Nezapomeňte teplejší oděv pro případné chladnější večery. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     bezpečnost 
Slovinsko je bezpečnou zemí, kde nedochází ke kriminálním událostem. Přesto doporučujeme-choďte spíše ve 
skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na 

peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně na 

telefonním čísle 112.  
 

        elektřina                                                                            

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý 

proud 50Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás, není třeba žádný adap-

tér.. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a 

mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení ze Slovinska do Čes-

ké republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní 

doba na poštách je od 07.30 do 18.00 hodin (hlavní pošty až do 

20.00 hodin) a od 07.30 do 14.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde přibližně 1 týden. Do adresy se 

doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“ 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví ČR v zahraničí: Velvyslanectví České re-

publiky ve Slovinsku: Riharjeva 1, 1000 Ljubljana, telefon: 

+386-14202464, nouzová linka: +386-41679103 

 

        doplatek startovného 
Pokud jste neplatili ještě doplatek startovného, prosíme o 

platbu do 20.května 2022. Účet č. 4260212083/0800,  sou-
časně pošlete zprávu o zaplacení e-mailem. Doplatek je 

vesměs 5990.-Kč. Děkujeme. 
 
 

 

   Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší společné akce 

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon +420702444925 

 

 

 

 

 


