Szlovéniai kalandozások 2.
2017. szeptember 20-24. (5 nap, 4 éjszaka)
A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a
2017. szeptember 20–24. között megrendezendő tanulmányútra Szlovéniába.
Szlovénia legszebb részeire vezet idei utunk, festői dombok, hegyek-völgyek között járunk majd
buszunkkal és gyalogosan is. Mindenféle vizek utunkba esnek majd (szó szerint is!): patak, folyó,
vízesés, karsztvíz, tó és a tenger. Utunkon Szekeresné Tanács Ilona, a Dél-Alföldi Kárpát Egyesület
titkára fog kalauzolni bennünket.
RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás Szegedről 6 órakor a Rákóczi térről.
Utazás Szlovéniába, kisebb megállókkal tarkítva. Egyik biztos megállónk Trojane lesz, ahol megkóstoljuk a
híres fánkjukat! – Ljubljana városnézés – szállás elfoglalása Postojnában.
2. nap: Postojnai cseppkőbarlang (kb. 3 órás program) – irány a festői szlovén tengerpart: Piran,
Portorož (szállás a környéken)
3. nap: Bohinji-tó és környéke: Ribcev Laz látnivalói, Ukanc: túra a Száva vízeséshez, amely 70 m
magasból zúdul alá. Lehetőség lesz lanovkázni a Vogelre (fakultatív), ahonnan gyönyörű rálátás van a tóra
és a környék hegyeire – Szállás elfoglalása Bled környékén (2 nap)
4. nap: Bled látnivalói egész nap: tavat körbejárjuk, pletnával bemegyünk a szigetre, ahol megnézzük a
templomot. Nem hagyjuk ki a várat sem, és érdemes megkóstolni a híres krémest is! - Szállás Bled
környékén.
5. nap: a festői Vintgar-szurdok bejárása, fakultatív pisztrángozással.
Hazautazás, érkezés Szegedre az esti órákban.
A kirándulás költsége: 105.000,- Ft.
Ez fedezi a 4 éjszakai szállást, a 4 félpanziót, (reggeli, estebéd), a nemzetközi előírásoknak mindenben
megfelelő, kényelmes autóbusz költségeit, a belépők árát, a szervezés díját.
Nem tartalmazza a Postojnai barlang belépődíját, amely kb. 30 euró.
A CSMKE most is térít 2000 Ft-ot a tagjai számára.
Hivatalos pénznem: euró.
Szállásunk: 2-3 csillagos hotelekben lesz, félpanziós ellátással 2-3-4 ágyas szobákban.
Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány.
Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), csoportos biztosítási kiegészítéssel
(ezt majd szeptemberben intézzük annak, aki kéri)
Jelentkezés: 2017. június 16-ig 25.000,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután
előleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!)
A 2. részletet (25.000,- Ft) 2017. július 21-ig,
a 3. részletet (25.000,- Ft) 2017. augusztus 21-ig,
a 4. részletet (30.000,- Ft) szeptember 12-ig kérjük befizetni a szervezőknél.
Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk!

A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor
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