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Nyárköszöntı Szlovéniában és az Adrián  

Osztrák-magyar kulturális emlékek és természeti csodák nyomán a Júliai-Alpoktól az Isztriáig 
 
Idıpont: 2013. május  22 – 26.                                           GARANTÁLTAN INDULÓ UTAZÁS 
Létszám: 40 fı + 1 fı szakvezetı  
Utazás: 50 fıs autóbusszal 
Szállás: 2 éjszaka a Hotel Creinában*** /www.hotelcreina.si 

2 éjszaka a Hotel Vile Parkban*** /www.bernardingroup.si 
2 ágyas szobákban 
Ellátás: Reggeli és vacsora  
 
Aligha létezik az Öreg-Európában líraibb szépségő táj, mint az Isztria és a Júliai-Alpok napsütötte hegyei 
és tengeröblei. A festıi utcácskák zsongásában, a múzeumok tárlóiban – de a békében gondozott temetık 
csendjében is, mindenhol osztrák-magyar emlékeket találunk. Valaha ez volt a Monarchia talán 
legkeresettebb nyaralóövezete – hogy azután egy rövid idıre drámai ütközetek színterévé váljon. 
Utazásunk a Bledi-tótól – az Isonzó völgyén keresztül – Miramare kastélyáig és Piran csodálatos öbléig 
járja végig a néhai Ausztria-Magyarország mediterrán tájait, megannyi igaz mesével. Utazásunk során 
talán a korai nyár is reánk köszön. 
 
1. nap / május 22: Napsütötte Szlovénia  
Indulás reggel 6:00 órakor a Hısök-terérıl (Mőcsarnok oldalában lévı buszparkoló). Utazás az M7 
autópályán, majd Szlovéniában az A1 autópályán Ljubljanába, 3 óránkénti pihenıkkel. Gyalogos 
városnézés a déli óráktól a szlovén fıvárosban: A 300.000 lakosú Ljubljana az ország szellemi és gazdasági 
központja. Már a római korban is a legfontosabb kereskedelmi – közlekedési csomópont volt, hiszen itt futott 
össze a Borostyánút és Dunai katonai út. A város 1144-tıl került a német császárság fennhatósága alá, neve 
ekkortól Leybach-ként szerepel. Leybach 1335-ben került a Habsburgok kezébe, és a Krajnai Hercegség 
fıvárosa maradt, egészen 1918-ig. A Ljubljanica folyó mentén fekvı várost 1895-ben földrengés pusztította 
– így „szerencsére” az osztrák-magyar kormányzat központi irányításával egységes, új, eklektikus birodalmi 
belvárost építettek. Séta az Óvárosban: Presernov tér, Ferences templom, Ura ház, Háromhíd, Városi tér, 
Plecnik árkádok, Dóm, Püspöki Palota, Zmajski híd, Városháza, Fellegvár, Német lovagok kolostora, 
Nemzeti Könyvtár. Rövid szabadprogram és vásárlási lehetıség, majd továbbutazás az Adria felé. Rövid 
séta Skofja Loka olaszos kisvárosában, emlékezéssel az I. Világháború elıtti soknyelvő-sokszínő életre.  Esti 
érkezés Kranjba. Vacsora a hotelben, majd fakultatív sétalehetıség a kivilágított óvárosban: A Száva és Kokra 
folyók összefolyásánál lévı dombra települt város a Frank Birodalom idején Chreina néven vált tartományi 
központtá, a középkor folyamán virágzó kereskedelmi telepként élt. Mai képét az 1811. évi tőzvészt követı 
átalakításokkor kapta. Leghíresebb mőemlékei a gótikus Szent Kauzian templom, a reneszánsz városháza.  

Éj Kranjban 
 

2. nap / május 23: A Júliai-Alpok legszebb tavai 
Reggeli után indulás a Bohinji-tóhoz. Séta és fényképszünet a néhai vásártér helyén, az aranyszarvú 
Zlatorog szobránál, majd a Szt. János templomnál. Koszorúzási lehetıség a tóparti erdıben rejtızı osztrák-
magyar katonai temetıben, ezt követıen visszautazás a Bledi-tóhoz, a Monarchia egyik leghíresebb üdülı 
övezetéhez.  A tóparti városka 1803-ban került a Habsburgok tulajdonába, majd 1856-ban itt nyitotta meg a 
svájci Arnold Rikli, a kezdetben csak koronás fıket és arisztokratákat fogadó természetgyógyászati 
intézményeket. A tó és a város világhírő pontjai a szigeten álló „Szőz Mária a tóban” zarándoktemplom és a 
tó fölé magasodó vár. Séta és fényképezés a modernizált tóparton, majd fakultatív hajókázási lehetıség a 
zarándoktemplomhoz. 2 órás látogatás a tó fölé magasodó várban, a csodaszép panorámák fényképezésével a 
bástyákról. Rövid utazás a Vintgar-hasadék bejáratához. Túra a kiépített turistaúttal rendelkezı kanyon 
aljában, a Radovna patak mentén. Koraesti visszaérkezés a hotelbe. 

Éj Kranjban 
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3. nap / május 24: Az Isonzónál 
Kora reggeli indulás az olasz határra, a festıi Isonzó (Soca) völgyébe. A határfolyó vidéke az I. Világháború 
egyik legvéresebb ütközetsorozatának helyszíne volt - sok ezer magyar katona örök nyughelyévé vált. 
Látogatás Kobarid (Caporetto) háborús múzeumában, ismerkedés az 1917. évi Caporettói áttörés 
eseményeivel.  Továbbutazás az Isonzó völgyében északra, a csodaszép Boka-vízeséshez, majd onnan Bovec 
városkáján át, Kluzse erıdjéhez. Kluzse magashegyi erıdje és a sziklafalakba vájt kazamatái, mára a 
csodaszép környezetnek köszönhetıen igazi alpesi látványossággá szelídültek.  Rövid pihenı a falak 
tövében, majd visszafordulás Kobarid irányába, s onnan Olaszországba. Látogatás a Doberdói-fennsík 
osztrák-magyar emlékhelyein: Séta és fényképezés Fogliano – Redipuglia temetıjében, majd Doberdo del 
Lago Magyar Kápolnájánál.  Továbbutazás Habsburg Miksa fıherceg legendás tengerparti kastélyába, a 
fehér márványból épült Miramare kastélyba. Ismerkedés Mexikó császárának szomorú életével, illetve a 
kastély királyi vendégeinek történeteivel. A kastély megtekintése, majd séta a 22 hektáros tengerparti 
parkban. Késı délutáni érkezés Trieszt-be, a „tengerparti Bécsbe”. A város 1328-tól állt Habsburg 
fennhatóság alatt, s az 1860-as évektıl gazdag, soknyelvő és rendkívül elegáns kulturális központtá vált. 
Dualizmus kori utcái, terei könnyed olasz hangulattal teltek, kikötıje számos régi emléket rejt. Séta a Piazza 
dell'Unita d'Italia téren: Palazzo Del Governo (kormányzói palota), Stratti Palota, az eklektikus Városháza, 
Pitteri: Palota - Trieszt legérdekesebb barokk épülete 1790-bıl, Lloyd Triestino Palota. Séta és fényképezés a 
mólón (Molo Audace), illetve a Nagy Csatornánál (Canale Grande). Rövid szabadidı és kávézási lehetıség, 
majd utazás Portorozsba. 

Éj Portorozsban 
 

4. nap / május 25: Egy darabka Velence: Piran emlékei 
Délelıtti pihenés a tengerparton. A szálloda saját, parkosított stranddal rendelkezik, medencével és 
gyönyörő kilátással, jó idı esetén a bátrabbak akár úszással is próbálkozhatnak.  Délutáni látogatás Piran-ban. A 
híres kikötıváros óvárosa igazi középkori ékszerdoboz, az adriai part egyik legszebb mőemlék-együttese. 
Fényképezés a Tartini-téren, majd a gótikus velencei palotánál. Séta a középkori utcácskákon a Szent György 
templom tornyáig. A hegyekre kúszó városfalak és a csodaszép panoráma fényképezése. Fakultatív 
hajókirándulás Piran és Portorozs partjai elıtt, pezsgıbontással a fedélzeten. Koraesti visszaérkezés a hotelbe. 

Éj Portorozsban 
 

5. nap / május 26: Az óriások barlangjában 
Reggeli, majd indulás 8:45-kor az UNESCO világörökségi védelem alatt álló Skocjan cseppkıbarlangba. 
(www.park-skocjanske-jame.si)  
Vezetett, kb. 100 perces látogatás 10:00 órától. (bizonyos esetekben a 40 fı feletti csoportokat 2 részre 
osztják.) Az óriási belsı termekkel rendelkezı barlangban tett séta, életre szóló élmény, hihetetlen 
szintkülönbségekkel, földalatti panorámákkal. A barlang hımérséklete 12°C, a legmélyebb földalatti pont: 
144 m. A helyenként csúszós felszín miatt zárt cipı, tornacipı ajánlott.  
Továbbutazás a 700 éves, sziklafalba épült Predjama lovagvárhoz. A vár fényképezése kívülrıl, rövid 
pihenıvel, majd hazaindulás. Utazás autópályán 2,5 óránkénti rövid pihenıkkel. Esti érkezés a Hısök terére. 
 
Részvételi díj  1 fıre reggelivel és vacsorával  294,-EUR (83.790,-Ft) 
Baleset, Betegség és Poggyászbiztosítás  köthetı 
Belépık    49,-EUR 
 1 ágyas felár:                  69,-EUR  (19.665,-Ft) 
 
A belépık tételes felsorolása: 1./ Bledi-tó csónakázás; 2./ Bledi vár; 3./ Vintgar hasadék; 4./ Piran hajózás; 
 5./ Skocjan barlang 
 

 

  


