Slovenien - en vacker del av Europa
Slovenien erbjuder bl.a. förtrollande alplandskap med vackra vyer och böljande
landskap med vinodlingar. Huvudstaden Ljubljana är en gemytlig småstad med
en mysig och lummig stadskärna. Resan avslutas i Portoroz som ligger vid
Sloveniens lilla kustremsa. Reseledare på denna resa är Benita Sundström.
Dag 1. Måndag. Helsingfors–Ljubljana:
Finnairs flyg från Helsingfors. Ingves & Svanbäcks buss möter vid flygplatsen. Vi har en
halvtimmes körning till Ljubljana. Inkvartering för 4 nätter på centralt belägna Hotel ParkUrban & Green i dubbelrum superior. Hotellet har fått flera utmärkelser för sitt
miljötänkande. Välkomstdrink och middag på hotellet.
Dag 2. Tisdag. Ljubljana:
Frukost på hotellet. Hela dagen i Ljubljana. Namnet betyder kärlek och det kan man känna
när man besöker denna lilla mysiga stad. Tillsammans med en lokalguide promenerar vi runt
längs de trivsamma gatorna som kantas av vackra gamla hus. Vi tar bergbanan upp till
toppen av kullen i Ljubljana där slottet ligger. Här uppe njuter vi av utsikten samt äter en
gemensam lunch. Eftermiddagen kan man tillbringa i den pittoreska gamla stadsdelen som
ligger mellan slottskullen och floden Ljublanica som rinner genom staden. Middag på
hotellet.
Dag 3.Onsdag. Utflyktsdag till Bled och Bohinj:
Frukost på hotellet. Vi kör till de vykortsvackra orterna Bled och Bohinj i de Julianska
Alperna. Först besöker vi Bled med sin vackra sjö med den lilla ön och kyrkan. Transporten
till ön blir med stora roddbåtar som kallas Pletna. Vi fortsätter till Bohinj i Triglav
nationalpark och njuter av fina naturscener. På kvällen avnjuter vi en gemensam middag på
en typisk slovensk restaurang med musikunderhållning.
Dag 4. Torsdag. Vinområdet Jeruzalem:
Efter frukost besöker vi den fina regionen kring Jeruzalem. Vi välkomnas av ett pittoreskt
landskap och fina vyer. Vi upptäcker vinbyn Malek i hjärtat av Jeruzalems kullar och får
uppleva deras viner. Lunch på egen hand innan vi fortsätter till den familjedrivna vingården
Kupljen för provsmakning av deras berömda viner. I Maribor gör vi en gemensam vandring i
centrum. Turen avslutas vid världens äldsta levande vinranka som är 450 år! Middag på
hotellet
Dag 5. Fredag. Ljubljana-Portoroz
Efter frukosten checkar vi ut från hotellet och lastar bussen för att styra kosan mot
Sloveniens kust. Vi kör först till Lipica som har Europas äldsta stuteri. Som man kan ana av
namnet är det härifrån den vackra, vita, hästrasen Lipizzaner kommer. Vi finner hästarna och
hagarna i natursköna omgivningarna. Vi fortsätter till ”Rosornas stad” Portoroz och pärlan
Piran som ligger vid Sloveniens lilla kustremsa. Detta blir en skön avslutning på resan med
boende den sista natten vid strandkanten. Inkvartering på fina Grand Hotel Portoroz 4*
Superior. Här har alla rum havsutsikt. Middag på hotellet.
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Dag 6. Lördag. Ljubljana-Helsingfors:
Frukost på hotellet. Förmiddagen tillbringar vi i lugn och ro innan vi lastar bussen och beger
oss mot flygplatsen. För att stilla vår hunger äter vi en tidig middag på ett litet familjedrivet
Gasthof nära flygplatsen. Finnairs kvällsflyg till Helsingfors
Resedatum:

9-14.9.2019, måndag-lördag, 6 dagar

Resans pris:

1.350 €/ person räknat med grupp minst 35 personer

Enkelrumstillägg:

190 €

I priset ingår:
 Flygresor Helsingfors-Ljubljana t/r i turistklass inkl. flygskatt
 Busstransporter
 4 nätter i Ljubljana på Hotel Park i dubbelrum superior inklusive frukost
 1 natt i Portoroz på Grand Hotel inklusive frukost
 4 x middagar på hotell inklusive ¼ vin och vatten
 1 x middag på restaurang med folklore inklusive ¼ vin och vatten
 1 x middag på Gasthof inkl. ¼ vin eller en öl samt vatten
 1 x lunch inklusive ¼ vin eller en öl samt vatten
 Inträde och bergbanan till slottet i Ljubljana
 Inträde Lipica
 Båtfärd med Pletnabåtar på Bledsjön samt inträde till ön och kyrkan
 Vinprovning i Jeruzalem
 Lokalguide dag 2, 3 och 4
 Reseledare från SPF
I priset ingår ej:
 Resenärs- och resgodsförsäkring
Giltigt pass behövs! Rätt till ändringar i resans program eller pris förbehålls.
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