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Vols Previstos 
BARCELONA - VENÈCIA    13 ABRIL   VUELING  13:55 - 15:45
 
VENÈCIA - BARCELONA   20 ABRIL   VUELING 16:30 - 18:30

Si haguéssim de descriure amb una sola paraula 
aquest país, l'adjectiu seria "verda", més de la 
meitat del territori està copat de boscos, 
cascades i parcs naturals, protegits en la seva 
majoria.
Però l'encant d'Eslovènia no només resideix en 
la naturalesa verge, també en els nuclis urbans, 
ciutats medievals com la capital Ljubljana, 
desprenen històries de cavallers i princeses en 
els seus castells i palaus de conte, una ciutat 
amb molta ànima.
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15 abril (Dilluns): LJUBLJANA – POSTOJNA – 
LJUBLJANA

Esmorzar. Sortida per visitar la reina de totes les coves: 
La Cova de Postojna, situada a 50 Kms de Ljubljana. 
L'única cova al món amb un tren al seu interior on podrem 
veure formacions d'estalactites i estalagmites 
multiformes i acolorides. Dinar.
Posteriorment visitarem l’exterior del famós Castell 
Predjama, l’únic situat en una cova.
Tornada a Ljubljana i sopar típic eslovè.
Allotjament a l’Hotel CITY.

16 abril (Dimarts): LJUBLJANA – BLED (55
Kms.)

Esmorzar. Sortida de l'hotel i anada cap a Bled.
La ciutat està situada en el bell mig dels que es coneix com 
els Alps Eslovens.
Dinar i sopar.
Allotjament a l’Hotel KOMPAS.

14 abril (Diumenge): LJUBLJANA

Esmorzar i visita de la ciutat. Els diumenges les ciutats 
tenen un caire especial i nosaltres la recorrerem i 
visitarem el seu casc antic amb la Catedral, l’Ajuntament i 
la Plaça del Congrés.
Travessarem diversos ponts i farem un petit passeig en 
vaixell pel riu.
Dinar i tarda lliure.
Sopar i allotjament a l’Hotel CITY.

13 abril  (Dissabte): BARCELONA -VENÈCIA– 
LJUBLJANA

Trasllat a l’aeroport de Barcelona des del Museu de Badalona 
a les 11.00 h.
Sortida en vol directe cap a Venècia a les 13.55 h. Arribada a 
les 16.30 h i anada cap a  Ljubljana  (240 Kms.)
Allotjament a l’Hotel CITY.
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18 abril (Dijous): BLED – PIRAN (212 Km)

Esmorzar. Sortida cap a Piran. Pel camí visitarem
la granja de Lipica, bressol dels cavalls Lipizzaner, 
coneguts en tot el món com una de les millors races.
Visitarem la bodega familiar i farem una degustació de 
vins i productes locals. Dinar.
A l’arribada a Piran, farem la visita al seu centre ple de 
palaus venecians.
Sopar i allotjament a l’Hotel PIRAN.

19 abril (Divendres): PIRAN

Esmorzar.
Aquesta joia eslovena sol ser part de la
República Veneciana pel que la seva arquitectura 
recorda a la famosa Venècia i és considerada una de 
les ciutats més adorables del món.
Sortirem pels vol tants d’aquesta ciutat i les seves 
salines. Dinar.
Sopar de comiat al Passeig Marítim.
Allotjament a l’Hotel PIRAN.

20 abril (Dissabte): PIRAN – VENÈCIA 
(202 Kms.) - BARCELONA

Esmorzar. Trasllat a l'aeroport de Venècia, i
sortida en vol directe a les 16.30 h cap a Barcelona. 
Arribada a les 18.30 h.
Trasllat a Badalona i fi del viatge.

17 abril (Dimecres): BLED – Llac BOHINJ – 
Mt.VOGEL – BLED

Esmorzar. Sortida cap a un dels llacs alpins més grans 
d'Eslovènia: el llac Bohinj. Podrem admirar la seva 
increïble bellesa i gaudir d'un moment relaxant a la costa 
del llac. Posteriorment anirem amb el funicular cap a la 
Muntanya Vogel que ens mostrarà les joies amagades 
dels Alps Julians, des d'on divisarem el mont Triglau. 
Dinar.
Tornada a l’hotel i sopar típic en el poble Radovljica
Allotjament a l’Hotel KOMPAS.
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PREU
 
Preu net per persona en habitació doble
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1 .650 €
    - Taxes: 175 €
    - Suplement hab. Ind. 350 €
 
Important:
    - En el moment de fer la reserva s’haurà de donar    
una paga i senyal de 300€ per persona
    - Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim                       
de 25/30 persones.
 
Serveis inclosos:
    - Vols directes Barcelona-Venècia-Barcelona amb
       facturació d’una maleta.
    - Hotels indicats de 3* Sup i 4* cèntrics i garantits.
    - Pensió Completa durant tot el viatge, excepte en dinar 
del dia 20 d’abril .
    - Guia acompanyant des de Badalona durant tot el           
viatge.
    - Autocar privat pel nostre grup.
    - Guies locals de parla castellana.
    - Entrades dels monuments que es visiten.
    - Desgustació de vins el dia 18 d’abril
    - Taxa turística.
    - Assegurança de viatge.
 
Serveis no inclosos:
  - Maleters.
  - Begudes.
  - Propines pel guia i xofer. Cal preveure 20 eur per
     persona a repartir: 8 eur pel xofer i 12 eur pel guia


