
 

 

 

 

erbia Cestovní kancelář 

 

   
TERMÍN: 13.9.-18.9.2022                                    CENA ZÁJEZDU: 7.690,-  

 

 PROGRAM:     

  

1. den – odjezd ve večerních hodinách z republiky do Slovinska. 

 

2. den – dopoledne prohlídka jednoho ze symbolů Slovinska Predjamski Grad, 

vystavěný přímo v jedné ze skal Slovinského krasu. Malebný, velkolepý, 

záhadný a nedobytný hrad se tyčí uprostřed 123 metrů vysokého skalnatého 

útesu více než 800 let. Jeho romantický exteriér doplňuje idylická řeka Lokva, 

která pod hradem mizí hluboko do podzemí. Odpoledne odjezd k moři na 

ubytování do hotelu Vile Park - Mořské Lázně Laguna, koupání a relaxace, 

večeře.  

 

3. den – relaxace v mořských lázních Laguna, využití teplých koupelí v 

zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký 

bazén, 5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna. K večeru dle zájmu 

krátký výlet za poznáním slovinského pobřeží do nedalekého, fotogenického 

městečka Piran (od hotelu necelé 2,5 km). Historická zástavba v benátském 

stylu, městské hradby s krásnými výhledy na celé město a Jaderské moře, 

příjemné restaurace, taverny s výborným italským a slovinským jídlem, 

skvělá vína. Návrat našim busem, možno i individuálně.  

 

4. den – relaxace v mořských lázních Laguna, koupání. Odpoledne je pro zájemce připraven 

výlet do Itálie k prohlídce bílého kamenného zámku Miramare u Terstského zálivu. 

Romantický zámek na skalnatém mořském ostrohu Grignano, obklopený krásnými 

terasovitými zahradami nechal vybudovat Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa 

I. pro svou ženu Charlottu Belgickou. Návrat do lázní Laguna. 

5. den – po snídani odjedeme do kouzelných scenérií Bledského Jezera, městečko Bled, 

lázeňské letovisko při nádherném ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět 

Julské Alpy a pohoří Karavanky. Možnost vyhlídkové plavby po jezeře ke kostelu panny Marie se staroslovanským 

hřbitovem, procházka kolem jezera. Odjezd do republiky.  

6. den - návrat ráno do ČR. 

V CENĚ JE ZAHRNUTO: dopravu lux. klim. autobusem, 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. 

pokoje s příslušenstvím,3x polopenzi formou bufetu, vstupy do zážitkových lázní Laguna do 19.hod., průvodce CK 

CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu, sauny a wellness v parku Laguna, fakultativní služby, vše ostatní, co není uvedeno v 

odstavci „Cena zahrnuje“ 

FAKULTATIVNĚ: 1lůž.pokoj 1450 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 

240 Kč, připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den 

NÁSTUPNÍ MÍSTA: Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, 

Svitavy, Brno, Olomouc (+250), Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150) 

CK Erbia 
Tel.: +420 542 214 140 
e-mail:erbia@ckerbia.cz 

Františkánská 7 

Brno 602 00 


