VIATGE A ESLOVENIA
14.9.
Trobada a l’aeroport de Barcelona, terminal 1 a les s 15:20 davant del mostrador de Croatia Airways.
Haurem de fer la facturació com a equipatge extra dels pals i el check in habitual.
A l’arribada a Zagreb, que fem en vol directe (20:20 h ) ens estarà esperant l’autocar que ens portarà
a Brdo, el poble on es juga l’Open.
Del 15.9 al 17.9 Open d’Eslovènia a Brdo
18.9.
VOL SOBRE LA TERRA ESMERALDA
Començarem el viatge de Brdo a Bled. Amb una
immensa bellesa natural, Bled es troba entre les
estacions alpines més belles.
A d’alt del penya-segat de 130 metres sobre el
glacial del llac Bled que és un símbol de Bled i
Eslovenia, es troba el Castell de Bled. La imatge del
castell i del llac Bled formen una illa romàntica amb
l’església, i ha guanyat el reconeixement mundial a
través dels segles. El Castell ofereix unes vistes espectaculars del llac i de la illa, per la zona de Dežela
amb el Lesce i Radovljica i les muntanyes de Karavanke i els Alps Julian.
Visitar la illa en el llac i a l’església tocar la campana per a demanar un desig és obligatori quan visites
Bled. Hi ha diferents formes de fer el viatge a través del llac o la illa. Una d’elles és un viatge amb el
tradicional vaixell amb els “lugareños” que nomès es coneixen Bled – el vaixell Pletna. El vaixell
Pletna es portat pel remer de Pletna. Aquesta professió és molt respectada, ja que no la pot realitzar
ningú més. El títol de remer del Pletna es transmet de generació en generació, per això es manté en
les famílies individuals al llarg dels segles.
Temps per dinar i per provar el mastís de Bled.
Continuem pel camí esmeralda cap a Tolmin. El riu Soča i el seu color esmeralda és
conegut en tot el món i reconegut per molts cineastes (com la pel·lícula Croniques
de Nàrnia). Desprès continuarem caminant pels gorgs de Tolmin, que és el punt
d’entrada més baix i més meridional del Parc Nacional Triglav i la vista més
important de la natura de Tolmin. Les atraccions més destacades són la roca
acuñada, el Cap de l’Òs, i el Pont del Diable, 60 metres d’alçada sobre el riu
Tolminka. La caminada dura una 1,5 hores.
Per últim, un bon sopar al Restaurant de Davorin i Jelka, els amfitrions
tenen moltes històries interessants i unes receptes secretes dels seus
menjars.

Una nit d’allotjament a Ajdovščina a l’hotel Gold Club
http://www.hotelgoldclub.eu/en/

19.9.
TANT PETIT I TANT DIVERS
Desprès d’esmorçar a l’hotel, ens dirigim a la ciutat més bonica de
la costa, Piran. La ciutat va crèixer amb ajuda de la sal. Les salines
de Piran, a on la flor de sal encara es produeix avui dia amb

mètodes antics, va ser la raó per la qual va nèixer la pintoresca ciutat amurallada del Mediterrani,
amb la seva iglèsia, les seves vistes i atraccions culturals.
Aquesta ciutat costera, que es va desenvolupar sota la influència de Venecia, es considera una de les
ciutats més autèntiques i fotogèniques de la costa adriàtica.

Una visita obligada és la capital Ljubljana. Té una població
d’uns 287.000 habitants i es una de les ciutats europees més
petites. Gràcies a més de 50.000 estudiants universitaris,
aquesta ciutat amb una història de milers d’anys i una edat
mitja de la població de 41 anys té una sensació juvenil. La
convivència entre tradició i contemporaneïtat es pot veure a
molts nivells, des de la producció cultural de la ciutat i la
societat fins al seu art culinari.

Bon menjar, bon vi i olis no és l’únic culinari. En Žalec hi ha la “Font de la
cervesa”, els convidem a provar els 6 tipus de cerveses de producció local.

Allotjament a Žalec o a Celje
http://hotel-zalec.si/?lang=en – this hotel is about 500m from the fountain
http://www.hotel-celeia.si/en/ - in Celje - I’m still waiting for a response about availability!
http://www.hotel-evropa.si/en/ - really nice hotel in the center of Celje, but they only have 9 twin
rooms left (separate beds)!
Aquests son els tres hotels dels que estem esperant resposta definitiva. Tots tres tenen un bon
Standard de qualitat , son confortables i tenen bons restaurants

20.9.
FINS ON PUGUIS VEURE…
Esmorçar i passeig per la ciutat.
A les 9 del matí ens dirigim cap a la regió de Prekmurje.
Començarem la visita per Vinariumu Lendava. Quan han vist
els paisatges de 4 països diferents a la vegada? La torre de
vigilancia Vinariumu Lendava, de 53.3 metres d’alçada,
ofereix una vista increible de 360° del paisatge colorit de les
muntanyes de Eslovenia, Hungría, Croacia i Austria.

Desprès, anireu cap a les muntanyes de Jeruzalem, a on es
produeixen molts vins famosos per la qualitat. Gaudireu de la
vinya enun edifici de més de 350 anys d’antiguitat, que va ser
utilitzar com a granja pel processament de raïm i vi, i avui dia
obre les seves portes als visitants. Escoltareu una historia
emocionant, una degustació de vins i plats tradicionals de la
regió.

Desprès d’esmorçar, viatjarem cap a Murska Sobota al nostre hotel, a on
es podrà gaudir del spa i de plats típics.
http://www.lovenjakov-dvor.si/?lang=en

21.9.
TANT PETIT I TANT DIVERS
Desprès de l’esmorçar a l’hotel, hi haurà temps per gaudir del spa o
pescar al llac de l’hotel!!
A l’hora convenient, ens dirigirem en l’autocar, travessant la
campanya d’aquesta regió cap a l’aeroport de Zagreb, a Croàcia per
arribar amb temps de prendre l’avió que ens retornarà a Barcelona
en vol directe.
En tres dies veuràs lo petit i divers que es el nostre país!

Nota: Pot haver canvis en el programa per motius climàtics o altres condicions que no depenen de la
companyia de viatges. Els canvis es reemplaçaran per serveis equivalents.
Preu:
Mínim 18 persones: 409€
Mínim 15 persones: 439€
Mínim 12 persones: 489€
Mínim 10 persones: 539€
Preu inclou:
Dia 1: Entrada al Castell de Bled, passeig amb vaixell de Pletna a la illa, entrada als gorgs de Tolmin,
sopar a Davorin i Jelka, dormir i esmorzar a l’hotel a Ajdovščina.
Dia 2: Degustació de 6 copes de cerveses, anada al Castell de Ljubljana amb funicular (tornada
caminant), sopar i hotel amb esmorçar.
Dia 3: Degustació de 4 tipus de vins amb aperitiu local a la vinya Malek, hotel amb sopar i esmorçar a
Murska Sobota

També inclou trasllat amb autobús el 14 de setembre des de l’aeroport de Zagreb a Brdo, trasllat en
autobús de Brdo a Murska Sobota amb tots els punts d’interès especificats, trasllat en autobús el 21
de setembre de Murska Sobota a l’aeroport de Zagreb, guia turístic (espanyol), el nostre toc personal
i petites sorpreses, el que farà el seu viatge inoblidable.
Suplements: 3x dinars 45€, Vinarium Lendava 7€

Tarifa aérea
1 OU 375 E 14SEP 4 BCNZAG HK9
2 OU 374 E 21SEP 4 ZAGBCN HK9

1 1820 2020
1520 1730

Preu: 239€ (inclou maletes fins a 23 kg)
Preu del bitllet d’avió és vàlid el 8 de juliol i pot variar segons la disponibilitat aérea.
Reserva: Fins el 10 d’agost té temps per fer la reserva dels serveis de terra. Si necessita més temps
no dubti en preguntar.
Si decideix fer la reserva, s’ha de un pagament per adelantat del 30%, i 10 dies abans de la sortida el
70% restant.
La informació necessària per fer la reserva és el nom i cognoms dels passatgers (com el DNI) i la data
de naixement.

Política de cancel·lació:
-

-

No hi ha devolucions en les tarifes dels bitllets d’avió.
El suggerim que asseguri el viatge (serveis de terra), en cas de malalties sobtades, desastres
naturals o mort d’un familiar. En aquestos casos pot cancel·lar el seu viatge el primer dia i se
li reemborsen totes les despeses, excepte l’assegurança que són 10€ per persona.
També pot assegurar la tarifa dels bitllets d’avió, el preu de l’assegurança és de 35€ per
persona.
Si no tenen una assegurança de cancel·lació, el preu d’altres passatgers pot augmentar
segons l’oferta de preus actual.

