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Oferta 1
Kierunek
Słowenia
Wyc. Objazdowe

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel

Kategoria

Słoweńskie Perły



Wyjazd

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

29.04.2022
03.05.2022

595 PLN

1190 PLN*

Dorosły: 595.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 595.00 PLN (15.12.1991)
Wyjazd z Katowice do SLOWENIA
dnia 29.04.2022 godz. 22:00 - 00:00
Wyjazd z SLOWENIA do Katowice
dnia 03.05.2022 godz. 00:00 - 02:00
Śniadania i obiadokolacje
Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
PAXW

Program:
Dzień 1. Wyjazd z poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Nocny przejazd w stronę Słowenii. Dzień 2. Przyjazd do Bledu – malowniczej miejscowości z kościołem na wyspie oraz wznoszącym
się na stromej skale zamku, z którego przy dobrej pogodzie rozpościera się widok na Triglav, czyli najwyższy szczyt Słowenii. Przepłynięcie stateczkiem na wyspę z kościołem. Następnie przejazd do Wąwozu
Vintgar. Miejsce odkryte w 1891 roku, położone w samym sercu Alp Julijskich stanowi jedną z większych atrakcji Słowenii. Wrażenie robią przede wszystkim wysokie ściany wąwozu sięgające nawet 100
metrów wysokości! Przejście przez Wąwóz wytyczonym szlakiem. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 3. Śniadanie. Przejazd do Lublany – stolicy Słowenii. Mimo swojej
nowoczesności stolica zachowała niepowtarzalną, sielską atmosferę. Spacer po mieście z przewodnikiem – Zamek Lublański górujący nad miastem będący wspaniałym punktem widokowym na miasto,
dalej historyczne centrum- miejsca związane z architektem Joze Plecnikiem biorącym udział w kreowaniu wizerunku miasta – Potrójny Most czy Kolumnada to tylko jedne z wielu dzieł artysty. Ratusz, Plac
Preserena czy Kościół Zwiastowania jako jeden z symboli miasta również będą przez nas oglądane podczas zwiedzania miasta. Przejazd do Jaskini Postojnej, będącą jedną z najbardziej rozpoznawalnych
atrakcji tego kraju. Dwudziestokilometrowy szlak po galeriach, komnatach i korytarzach stanowi niepowtarzalną atrakcję. Jaskinia już od połowy XVII wieku była w zainteresowaniach ówczesnych badaczy,
przez niektórych uważana za kolebkę speleobiologii (nauki o formach życia pod ziemią). Po zwiedzaniu jaskini przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 4. Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do miejscowości Ptuj. Miasto urzeka przede wszystkim średniowiecznym układem urbanistycznym. Podczas spaceru po najstarszym słoweńskim mieście zobaczymy między innymi - Klasztor i
Kościół Dominikanów, Wieżę Miejską, Kościół św. Jerzego, Zamek. Następnie przejazd do Mariboru, drugiego pod kątem wielkości miasta w Słowenii, będący ważnym ośrodkiem naukowym i gospodarczym
kraju. Długa historia miasta pozostawia po sobie wiele zabytków – średniowieczne umocnienia, zamek, kościoły czy miejsca związane z kulturą żydowską. Po zwiedzaniu miasta zbiórka. Nocny przejazd w
kierunku Polski. Dzień 5. Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce zgodnie z rozkładem jazdy.
Informacja o cenie:
W przypadku wybrania opcji dokwaterowania klienci tej samej płci są kwaterowani w pokojach 2,3 – osobowych. Jeśli na 7 dni przed wyjazdem nie będzie innych chętnych na skorzystanie z opcji
dokwaterowania klient jest zobligowany do dopłaty do pokoju 1-osobowego. W celu zwiększenia komfortu podróży istnieje możliwość dokupienia dodatkowego miejsca w autokarze za dodatkową opłatą
450 zł/osoba/wyjazd. W tym przypadku dana osoba podczas podróży ma do dyspozycji 2 fotele obok siebie. Na każdego Podróżnego przypada limit bagażu w wysokości 20 kg bagażu głównego oraz 5 kg
bagażu podręcznego. Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny zgłoś się do nas! Wyślij do nas skan swojej Karty, a my obniżymy Twoją cenę. Otrzymasz zniżki 5% na wyjazdy organizowane przez biuro
liczone od podstawowych cen katalogowych 3% na wyjazdy organizowane przez biuro liczone od cen ﬁrst minute, last minute i innych promocji 100 zł zniżki na Obozy Młodzieżowe
Ubezpieczenie:
Każdy Podróżny ubezpieczony jest ubezpieczeniem podstawowym Signal Iduna. Koszty leczenia 10.000 EUR, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 15.000 PLN oraz Bagaż Podróży 1000 PLN Każdy Podróży
przez wyjazdem jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia. Podróżny może również ubezpieczyć się od chorób przewlekłych - opcja do wybrania przy rezerwacji – wysokość ceny w
zależności od trwania podróży. Istnieje również możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy – jest to 3,5% wartości imprezy. Możliwość wykupienia w ciągu 7 dni od potwierdzenia rezerwacji
w przypadku gdy impreza rozpoczyna się za więcej niż 30 dni. Gdy do imprezy pozostało mniej niż 30 dni, Podróżny zobowiązany jest do wykupienia tego ubezpieczenia w dniu potwierdzenia rezerwacji.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy to składki, które każdy Klient Biura Podróży Och Travel jest zobowiązany zapłacić przy rezerwacji wyjazdu. Kwoty są bezzwrotne i nie
są przychodem biura. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zabezpieczyć Klientów przed niewypłacalnością i utratą płynności ﬁnansowej biura, a Turystyczny Fundusz Pomocowy jest wykorzystywany
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na rynku. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty - Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską 2 zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających
lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP. Turystyczny Fundusz Pomocowy 10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską 2
zł/os. - za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP.
Nasza ﬂota:
Nasze wyjazdy realizowane są

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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nowoczesną ﬂotą autokarów. Wyposażone są one w barek, DVD, toaletę oraz klimatyzację. Wygodne fotele i powiększona przestrzeń między siedzeniami sprawią, że nawet najdalsza podróż minie w miłej
atmosferze. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze każda wycieczka pozostanie niezapomnianym przeżyciem!
Cena zawiera:
przejazd autokarem klasy PREMIUM (WC, klimatyzacja, barek, DVD) opiekę pilota podczas podróży zakwaterowanie - 2 noclegi w hotelu o standardzie turystycznym *** wyżywienie - 2 śniadania i 2
obiadokolacje w formie bufetu oprowadzanie z systemem TOUR GUIDE - mobilny zestaw słuchawkowy połączony bezpośrednio z mikrofonem pilota/przewodnika ubezpieczenie KL i NNW
Cena nie zawiera:
kosztów programowych (biletów wstępu, usługi lokalnych przewodników, rejsu w Bledzie, bus lokalny przy Wąwozie Vintgar, opłat związanych z wcześniejszą rezerwacją biletów, podatków lokalnych, opłat
wjazdowych do miast) 70 euro; opłata zbierana przez pilota w autokarze, nie podlega rozliczeniu ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych – 8 zł/osoba/dzień ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji – 3,5% wartości imprezy
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