
  

Program 
Dzień 1 (22.06.2019, sobota) 

- Wyjazd z Torunia o godzinie 5.00 

- Zwiedzanie Pałacu Lednice – ulubionej rezydencji rodu Liechtensteinów, perły 

architektury romantycznej 

- Degustacja wina w jednej z przepięknie położonych morawskich winnic.  

- Przejazd na miejsce zakwaterowania i obiadokolacja 

 

Dzień 2 (23.06.2019, niedziela) 

- Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Mariboru – wyjątkowe słoweńskie 

miasto, położone wśród wzgórz i winnic. Na trasie m.in.: monumentalna Katedra 

Św. Jana, Rynek Żydowski z synagogą, baszta obronna, nazywana Wieżą Sędziów  

- Przyjazd do hotelu i obiadokolacja 

 

Dzień 3 (24.06.2019, poniedziałek) 

- Po śniadaniu wycieczka do Lublany – choć jest stolicą kraju, nie odczuwa się tutaj zgiełku 

wielkiego miasta. Wręcz przeciwnie, urokliwa starówka jest oazą spokoju. Na trasie m.in.: 

▪ Wejście krętymi uliczkami na Wzgórze Zamkowe i zwiedzanie Zamku Lublańskiego, 

którego początki sięgają czasów celtyckich 

▪ Spacer promenadą wzdłuż rzeki Lubljanicy, połączony z podziwianiem fanazyjnych 

mostów 

▪ Park Tivoli – zielone serce miasta 

- Czas wolny na klimatycznym starym mieście 

- Powrót do hotelu i obiadokolacja 

 

Dzień 4 (25.06.2019, wtorek) 

- Po śniadaniu przejazd w okolice Triglavskiego Parku Narodowego 

- Wąwóz Vintgar – piesza wędrówka niewymagającym, ale obfitującym w niecodzienne 

widoki szlakiem, biegnącym dnem skalnego wąwozu. Trasę urozmaicają liczne drewniane 

kładki, wodospad Sum oraz przerzucony nad rzeką, gigantyczny most kolejowy 

- Wypoczynek nad Jeziorem Bled – turkusowe jezioro otoczone pasmem Alp, które słynie 

z pięknie położonym na miniaturowej wyspie kościoła, górującego na skarpie zamku oraz  

 

 

 

Słowenia i Austria 
W Słowenii można się zakochać od pierwszego spojrzenia, bez względu na to, czy padnie 

ono na magiczną starówkę Mariboru, jeden z potężnych zamków, czy też wstęgę 

alpejskich szczytów. Zdecydowanie warto zwiedzić to wciąż nieodkryte przez turystów 



 

 

 

najlepszych w Słowenii kremówek. Spacer wzdłuż brzegu jeziora w towarzystwie 

zapierającej dech panoramy. 

- Powrót do hotelu i obiadokolacja 

 

Dzień 5 (26.06.2019, środa) 

Po śniadaniu przejazd do serca Triglavskiego Parku Narodowego 

- Slap Savica – mało wymagające, krótkie podejście pod jeden z najpiękniejszych 

słoweńskich wodospadów, który daje początek najdłuższej rzece kraju 

- Wjazd kolejką linową na Vogel –górę o wysokości 1922 mnpm, z której rozciąga się 

niesamowita panorama na najwyższe górskie szczyty i największe w kraju jezioro 

- Spacer i wypoczynek nad jeziorem Bohinj – położone w dolinie jest oazą spokoju 

- Powrót do hotelu i obiadokolacja   

 

Dzień 6 (27.06.2019, czwartek) 

- Po śniadaniu przejazd nad piękne wybrzeże Morza Śródziemnego 

- Jaskinie Szkocjańskie – niesamowity podziemny świat wpisany na listę UNESCO. 

Zwiedzanie zespołu ogromnych grot skalnych, pośród których płynie rwący potok, a nad 

nim most zawieszony na wysokości ponad 100 metrów  

- Piran – miasteczko położone na wąskim, wbijającym się w morze cyplu, odgrodzone  

od reszty świata średniowiecznymi murami. Zwiedzanie z przewodnikiem pełnych 

śródziemnomorskiego klimatu uliczek Piranu, poprzez górę klasztorną, do wieńczącej 

półwysep latarni morskiej 

- Czas wolny nad wybrzeżem, okazja do spróbowania lokalnych specjałów takich jak 

gibanica czy burek 

- Powrót do hotelu i obiadokolacja  

 

Dzień 7 (28.06.2019, piątek) 

- Po śniadaniu, przejazd do Kamnika – jednego z najstarszych średniowiecznych 

miasteczek w Słowenii. Spacer po urokliwych zakątkach 

▪ Mali Grad – położone na wzgórzu ruiny zamku z XI wieku po których pozostała mała 

kapliczka.  

▪ Zamek Zaprice -  zabytkowa obronna rezydencja pomiędzy winnicami 

▪ Arboretum Volčji Potok – jednen z najpiękniejszych ogrodów w Słowenii 

- Velika Planina – wjazd kolejką linową na wysoko położoną halę, spacer wśród dużej 

pasterskiej osady. Idealna okazja do spróbowania górskich serów i podziwiania 

niesamowitej górskiej panoramy 

- Powrót do hotelu i obiadokolacja 

 
Dzień 8 (29.06.2019, sobota) 

- Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Wiednia  

- Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem. Na trasie m.in 

• Plac i Katedra św. Stefana – symbol Wiednia, gotycka świątynia, która  cudem 

przetrwała burze dziejowe 

• Hofburg - rezydencja cesarska, skąd przez kierowano imperium Habsburgów 

• Kościół Krzyżacki – w którym do dnia dzisiejszego działa Zakon Szpitala NMP Domu 

Niemieckiego 

- Wycieczka po wiedeńskim ringu staromiejskim. Nostalgiczna przejażdżka obok 

wspaniałych gmachów: Opery, Parlamentu, Teatru, Uniwersytetu, Giełdy... 

- Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja 

 

 

 

 



 

 

  
Dzień 9 (30.06.2019, niedziela) 

- Po śniadaniu przejazd do Doliny Wachau – malowniczego odcinka Dunaju, który 

zachwyca winnymi pagórkami, legendarnymi zamkami i pałacami. Na trasie wycieczki:  

▪ Spacer wzdłuż winnych wzgórz  

▪ Rejs statkiem wycieczkowym doliną Dunaju to okazja do podziwiania zapierających 

dech w piersi panoram 

▪ Melk – górujące nad Doliną Wachau barokowe opactwo Benedyktynów imponuje 

swoją bogatą historią i rozmachem! Zwiedzanie największego barokowego 

kompleksu tego typu w Europie  

- Powrót do hotelu i obiadokolacja 

 

Dzień 10 (01.07.2019, poniedziałek) 

- Po śniadaniu dalsze poznawanie Wiednia 

- Kościół św. Karola (Karlskirche) – za sprawą panoramicznej windy, można odkryć 

tajemnice baroku i jednego z najsłynniejszych kościołów Wiednia  

- Pałac Schönbrunn – pełna przepychu i rozmachu letnia rezydencja Habsburgów. 

Zwiedzanie wnętrz i spacer po najpiękniejszym założeniu parkowo-pałacowym Wiednia 

- Wjazd na Kahlenberg – wzgórze, skąd Jan III Sobieski dowodził podczas słynnej bitwy z 

Turkami 

*Możliwość poszerzenia programu o zwiedzanie tradycyjnej winnicy położonej na 

zboczach Kahlenbergu. Poznanie procesu produkcji lekkich i aromatycznych win zwanych 

"Steinfeder", połączone z degustacją.  

- Przejazd na miejsce zakwaterowania i obiadokolacja 

 

Dzień 11 (02.07.2019, wtorek) 

- Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd w kierunku Polski z przerwami 

- Przyjazd do Torunia w godzinach popołudniowych  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Świadczenia: 

• Przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, TV 

• Nocleg w hotelach***/pensjonatach w pokojach 2 i 3-osobowych: 1 x Czechy, 6 x 

Słowenia, 3 x Austria 

• 10 x śniadanie, 10 x obiadokolacja 

• Opiekę pilota-przewodnika 

• Ubezpieczenie PZU Wojażer 

• Składka na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

 

 45 osób 40 osób 35 osób 30 osób 25 osób 20 osób 

Słowenia, 

11 dni 
3050zł 3200zł 3350zł 3550zł 3800zł 4050zł 

 

Dodatkowo należy mieć przygotowane 165€ na opłaty przewodnickie, rezerwacje  

i bilety wstępu do: Lednickiego Pałacu, Degustację wina na Morawach, Zamku w Lubljanie, 

Jaskini Szkocjańskiej, Wąwozu Vintgar, Kolejki na szczyt Vogel, Wodospadu Savica, Wjazd 

kolejką linową na Vielką Planinę, Komunikację publiczną w Wiedniu, Karlskirche,  Rejs 

statkiem w dolinie Wachau, zwiedzanie opactwa w Melk, Pałac Schönbrunn i Degustację 

wina w Wiedniu. 

 


