
 

 
Viatge Sorpresa. Eslovènia! 

Del 24 al 27 de novembre 

 

Una vegada més i abans de res, us volem donar les gràcies més sinceres a tots els que, una 
vegada més, heu confiat en el Club del Viatger i ens acompanyareu en el nostre Viatge Sorpresa 
d’aquest any.  Aquesta mostra de gran confiança i el toc d’aventura que això suposa ens 
entusiasma!!  MOLTES GRÀCIES A TOTS!!! 

 

Pel que ja és el 6è Viatge Sorpresa del Club del Viatger, hem decidit viatjar a un país no tan 
conegut com els visitats en els viatges Sorpresa anteriors. Anem a Eslovènia!!  El nostre 
recorregut ens portarà a conèixer alguns dels llocs més bonics i famosos d’aquest petit país que 
havia format part de l’antiga Iugoslàvia i que ens sorprendrà amb el seu marcat caràcter 
centreeuropeu. Visitarem la meravellosa Cova de Postojna, el Castell de Predjama, la ciutat de 
Ljubljana, els llacs de Bohinj i Bled i farem un tast dels seus vins a la vall de Vipava.  Seran 4 
dies intensos i interessants que esperem us deixin un bon record. 

 

 

 

 

 

 



2  Viatge Sorpresa. Eslovènia! -  Del 24 al 27 de novembre 

 
Itinerari 

 Inici de l’aventura! Visitem castell Predjama i la cova de Postojna            Diumenge, 24 de novembre 

Molt aviat al matí, sortida en l’autocar del Club del Viatger des dels punts habituals de recollida al Maresme, Barcelona 
ciutat i el Vallès Oriental cap a la T-1 de l’aeroport de Barcelona des d’on sortirem a les 7:00h en vol de la companyia 
Vueling Airlines directes a Venècia. Aterrarem a les 8:55h i després de recollir els equipatges, ens trobarem amb el nostre 
autocar i la nostra guia per sortir en direcció nord i creuar la frontera amb Eslovènia fins arribar al Castell de Predjama, 
una pintoresca i majestuosa edificació construïda en una paret rocosa de 123 m d’alçada fa més de 800 anys. La 
combinació entre la creativitat de la natura i el treball de l’home van aconseguir una veritable joia de l’ingeni medieval.  
Aquest és el castell més gran dintre d’una cova i és considerat un dels deu castells més fascinants del món. Acabada la 
visita anirem a dinar al restaurant Jama, al costat mateix del castell. A continuació visitarem l’espectacular Cova de 
Postojna, una de les més boniques i espectaculars del món, plena de formacions calcàries i que s’ha convertit en el 
bressol de l’espeleologia mundial.  Dintre la cova farem un recorregut de 3,7 Km en l’únic tren dintre d’una cova que té 2 
vies i descobrirem un increïble paradís subterrani amb formes fantàstiques, curioses il.luminacions i un ambient màgic .  
La temperatura dintre de la cova es manté tot l’any a 10º C, per tant caldrà anar una mica abrigats. Acabada la visita, 
continuarem viatge fins a Ljubljana.  A l’arribada a l’hotel Radisson Blu Plaza de 4 estrelles, ens estaran esperant amb 
les claus de les nostres habitacions per poder refrescar-nos i descansar una mica del llarg dia.  Avui ens espera un buffet 
per sopar al mateix hotel. 

 Descobrim la ciutat de Ljubljana i el seu patrimoni                    Dilluns, 25 de novembre 

Després d’esmorzar, sortirem en autocar cap al centre de Ljubljana i farem una visita guiada a peu de la capital 
d’Eslovènia. Aquesta ciutat d’aire centreeuropeu i de poc menys de 285.000 habitants, està situada a 300 m sobre el 
nivell del mar i està creuada pel riu Ljubljanica. La ciutat transmet tranquil.litat i és molt agradable per passejar per les 
seves zones de vianants, els nombrosos ponts, el barri antic o la riba del riu.  La nostra visita es centrarà més en el barri 
antic, presidit pel Castell Medieval enlairat sobre un turó. Visitarem la Catedral de Sant Nicolau amb el seu magnífic 
òrgan, l’Església Francisana de l’Anunciació, el Pont dels Dragons, el Parc Tivoli, etc… i al llarg dels seus carrers veurem 
edificis barrocs italians i mostres arquitectòniques d’Art Nouveau. Després de dinar, pujarem en funicular fins a dalt del 
turó per visitar-lo.  Veurem la Torre del Mirador, ens mostraran un vídeo sobre la historia del Castell i entrarem a la 
capella. Des de dalt del Castell gaudirem de les millors vistes de la ciutat.  Acabada la visita del Castell, tornarem a baixar 
al centre de la ciutat on gaudirem d’una estona de temps lliure per comprar alguna coseta o simplement seguir passejant 
per aquesta deliciosa petita capital.  Retorn a l’hotel en autocar.  El sopar d’avui tornarà a ser en forma de bufet al mateix 
hotel.  

 Visitem la paisatgística regió alpina dels llacs al nord del país      Dimarts, 26 de novembre 

Desdejuni bufet a l’hotel i sortida en autocar cap al  nord fins al llac de Bohinj, un dels llocs més bonics de tot el país que 
ens encisarà amb els seus paisatges de finals de tardor. Bohinj forma part del Parc Nacional de Triglav, famós per les 
seves aigües cristallines, espessos boscos verges i la seva variada fauna. Farem una passejada pel poble de Bohinj 
abans de continuar cap al llac de Bled, probablement el més emblemàtic i retratat de tot Eslovènia i d’una gran bellesa 
paisatgística. Després de fer la volta al llac, pujarem a una barca que ens portarà fins al bell mig del mateix on visitarem 
la seva església del segle XVII. Estarem visitant una de les zones més boniques de tot el país! Quan desembarquem, 
pujarem en autocar cap al Castell de Bled, el més antic del país i construït damunt d’un penya-segat de 130 metres 
d’alçada sobre el llac.  Aquest castell és la segona atracció més visitada d’Eslovènia després de la Cova de Postojna i 
s’ha convertit en el símbol de Bled i d’Eslovènia. Després de dinar al restaurant del mateix castell, farem una visita guiada 
del mateix. Acabada la visita retornarem en autocar cap a Ljubljana i disposarem d’una bona estona per preparar-nos pel 
sopar de comiat que tindrà lloc al pis més alt de l’hotel i que serà amenitzat amb música.  Entre tots convertirem aquest 
vespre en la festa del Club del Viatger !! 

 Vall de Vipava, tasteig vinícola i tornada a casa                   Dimecres, 27 de novembre  

Després de l’esmorzar, carregarem les maletes a l’autocar i deixarem Ljubljana per anar cap a la Vall de Vipava, la zona 
de vins per excel.lència d’aquest país. Situada molt a prop de la costa eslovena i a tocar de la frontera amb Itàlia, aquesta 
àrea ens sorprendrà amb les seves grans extensions de cuidades vinyes i pobles típics.  També ens sorprendran els vins 
que tastarem als Cellers Guerila, uns dels més coneguts i moderns del país on visitarem les instal.lacions i tastarem tres 
dels seus vins. Acabat el tast de vins, seguirem camí a Crnice on cap a les 12:00h dinarem de forma senzilla a la granja 
Arkade Cigoj a base de productes propis.  Després d’un dinar que avui serà una mica ràpid, deixarem Eslovènia enrere 
i seguirem viatge cap a l’aeroport de Venècia des d’on volarem a les 16:35h amb Vueling Airlines de retorn a Barcelona 
on aterrarem a les 18:30h.  A l’arribada, recollirem els equipatges i l’autocar del Club del Viatger ens portarà als mateixos 
punts de recollida del primer dia.  Fi del viatge. 
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Aquest viatge inclou 

 Trasllats d’anada i tornada a l’aeroport de Barcelona des dels diferents punts habituals de recollida del Club del 
Viatger. 

 Vols directes Barcelona-Venècia-Barcelona amb la companyia Vueling Airlines, en classe turista i amb totes les 
taxes i impostos inclosos. 

 Facturació d’una maleta de fins a 23 Kg per persona i possibilitat de portar una bossa de mà de fins a 8 Kg per 
persona. 

 Confortable autocar durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guia local castellanoparlant per totes les visites de l’itinerari. 

 3 Nits a l’hotel Radisson Blu Plaza, un establiment de 4 estrelles situat a Ljubljana. 

 Esmorzar tipus bufet diari. 

 Pensió completa durant tot el viatge com es detalla a l’itinerari, des del pícnic de desdejuni del primer dia fins al 
dinar del darrer.  

 Una copa de vi o cervesa, aigua i un cafè a tots els àpats del viatge. 

 Totes les visites especificades en el programa amb les entrades, guies o àudio-guies corresponents. 

 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia AXA 

 

Aquest viatge no inclou 

 Tots els serveis no especificats a l’itinerari. 

 

Notes importants 

 Per aquest viatge es necessita el D.N.I. vigent per identificar-se als aeroports. 

 A Eslovènia no hi ha diferència horària. 

 La moneda utilitzada és l’Euro. 

 La climatologia de la regió que visitarem serà força freda i no es pot descartar fins i tot que nevi.  Podem tenir 
unes temperatures aproximades de 5º a 8ºC de dia i de 1º a -2ºC de nit i matinada. 

 És aconsellable portar un paraigües, un barret o gorra i una bona peça d’abric, preferiblement un anorac. 

 També es recomana portar calçat molt calent i mitjons d’hivern. 

 

 

 

 


