
ESLOVÈNIA I ÍSTRIA
Sortides el 14 i 17 d’agost, 4 de setembre i 7 d’octubre

Eslovènia presumeix de tenir 
alguns dels paisatges més 
bells d'Europa. Entre els 
imponents Alps Julians i el 
mar Adriàtic, aquest petit 
país et permet passejar al 
matí per la muntanya i a la 
tarda banyar-te al mar en un 
dels seus poblets costers. La 
península d’Ístria, que 
pertany a Croàcia, és una 
agradable combinació 
d’espectaculars paisatges, 
pobles medievals, boniques 
cales, vinyes i oliveres. Si 
t’agraden els paisatges i la 
natura, aquest viatge et 
seduirà!

Viatge de 7 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
Grup màxim 25 persones.
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ITINERARI

Primer dia.
Punts d'origen – Barcelona – Ljubljana
Recollida amb el nostre autocar des dels punts d’origen definits per
traslladar-nos a l’aeroport de Barcelona. Presentació als taulells de
Lufthansa de la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona a les 06.00 hores
per agafar el vol LH1819 a les 07.55 hores amb destinació a Ljubljana (via
Munic). Arribada prevista a les 12.15 hores. Dinar. A la tarda, visitarem
aquesta ciutat considerada el cor d’Eslovènia. El barri antic és realment
pintoresc, allà es troben el castell medieval, l’església franciscana de
l’Anunciació, edificis de l’època barroca italiana, mostres d’arquitectura Art
Noveau i nombrosos cafès on gaudir de la tranquil·litat. Veurem l’exterior
de l’ajuntament, la catedral de Sant Nicolau del segle XVIII, el mercat
central, el pont del Drac i l’anomenat Triple Pont. A l’hora convinguda,
trasllat a l’hotel M Hotel Ljublajana o similar, situat als afores de la ciutat
però ben comunicat. Sopar i allotjament a l’hotel.

Segon dia.
Ljubljana – Maribor – Ptuj – Ljubljana
Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem cap a Maribor, la segona ciutat més gran
d’Eslovènia, a través de paisatges de prats, boscos, vinyes i conreus de
llúpol. Arribada i visita guiada d’aquesta ciutat, Capital Cultural Europa
(2012), per descobrir-ne el centre històric, on es troba el cep de vinya més
antic del món, d’aproximadament 400 anys. Destaquem la plaça Grajski,
on podrem veure l’exterior del Castell de Maribor del segle XV, la plaça
Svobode (plaça de la llibertat), on trobarem el monument a les víctimes de
la II Guerra Mundial, i la plaça Glavni, presidida per la Columna Votiva,
símbol que rememora la plaga de pesta que va causar una gran mortaldat a
la ciutat. Dinar. A la tarda, ens traslladarem a Ptuj, la històrica ciutat situada
a les planes travessada pel riu Drava. Aquesta ciutat és la més antiga
d’Eslovènia, les nombroses restes arqueològiques proven que el lloc va
existir ja en temps romans.
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Passejarem pel centre de la ciutat i visitarem el castell del segle XII. Des
d’aquí, podrem gaudir d’unes meravelloses vistes de tota la ciutat i a
l’interior, un cop traspassada la muralla defensiva exterior, trobarem
elegants cases-palau, un pati destinat antigament als combats i
desafiaments medievals i el museu regional, amb diverses col·leccions que
recorden la rica i preciosa història i patrimoni cultural de Ptuj. A l’hora
convinguda, retorn a Ljubljana. Sopar i allotjament a l’hotel.

Tercer dia.
Ljubljana – Bled – Llac Bohinj – Vogel – Ljubljana
Esmorzar a l'hotel. A primera hora del matí, sortirem cap al llac de Bled, una
de les joies d’Eslovènia. Farem un recorregut guiat per descobrir els
encants d’aquest singular indret, conegut com el meravellós poble del llac.
Passejarem amb la típica barca “pletna” fins a la illeta situada al centre del
llac, on visitarem l’església de l’Assumpció. Acabada la visita, ens dirigirem
al Castell de Bled, estratègicament situat sobre un espadat de 100 metres
des d’on tindrem la millor panoràmica del llac turquesa. Al castell trobarem
un petit museu que alberga diverses sales amb la història de Bled i els seus
voltants, i algunes demostracions dels tallers de forja o d’impremta.
Destaca la reconstrucció de la Impremta de Gutemberg. Dinar. A la tarda,
anirem al llac de Bohinj, per gaudir-ne del bellíssim entorn. Seguidament,
ens desplaçarem fins l’estació del telefèric del mont Vogel. A dalt, tindrem
una espectacular vista del llac i dels Alps Julians. A l’hora convinguda,
retorn a Ljubljana. Sopar i allotjament a l’hotel.

Quart dia.
Ljubljana – Piran – Motovun – Opatija
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Piran, la localitat més bonica de la costa
d’Eslovènia a l’Adriàtic i situada en l’anomenada Ístria eslovena.
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Farem una passejada guiada pel casc antic, d´estil venecià. Durant el
recorregut, ens acostarem fins la plaça de Tartini, pujarem fins les muralles i
veurem l’església de Sant Jordi que destaca pel seu campanar inspirat en el
Campanile de Venècia. Dinar. Continuarem el nostre recorregut cap a
Motovun, situada a l’anomenada Toscana Istriana. Aquest pintoresc poble,
situat al cim d’un turó, ens donarà la benvinguda amb la torre veneciana. Hi
pujarem en mini bus i disposarem de temps per passejar pels carrerons.
Podrem travessar les portes de la ciutat, d’estil gòtic, i apropar-nos a les
muralles des d’on es veu a l’infinit la costa croata. Gràcies al casc antic de
caràcter medieval i a alguns dels edificis emblemàtics, la UNESCO va
decidir declarar-lo Patrimoni de la Humanitat. Gaudirem d’una degustació
dels productes típics de la zona, famosa per la seva gastronomia. A l’hora
convinguda, sortida cap a Opatija, situada a la riba de l’Adriàtic, i trasllat a
l’Hotel Agava 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Cinquè dia.
Opatija – Rovinj – Vrsar – Porec – Opatija
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí cap a Rovinj, una ciutat
pintoresca de carrers empedrats situada a la costa d’aquesta península en
forma de cor, Ístria. Farem una visita guiada a la ciutat antiga, plena de
casetes de colors que fan que sigui un poble encantador. Destaca una de
les portes originàries de la ciutat antiga, l’Arc de Balbi, que ens portarà al
carrer principal, Grisia. Passejarem per carrerons de cases estretes i petites
places fins arribar al port. Dinar. A la tarda, farem una parada a Vrsar per
gaudir de la panoràmica del Canal de Lim, un fiord d’uns 11 kilòmetres, i
continuarem cap a Porec, el més gran centre turístic de la Península
d’Ístria. Tindrem temps per passejar pel centre antic de carrers empedrats i
ambient pescador. Destaquen la quantitat de vestigis de totes les
civilitzacions que van dominar la població al llarg de la història: romans,
bizantins, llombards i francs, venecians, entre d’altres.
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Entrarem a la Basílica de Santa Eufràsia, d’estil bizantí i Patrimoni de la
Humanitat. Podrem admirar-ne els magnífics mosaics que daten del segle
VI i es consideren obres mestres de l’art romà d’orient al món. A l’hora
convinguda, retorn a Opatija. Sopar i allotjament a l’hotel.

Sisè dia.
Opatija – Coves de Postojna – Castell de Predjama – Ljubljana
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí cap a les coves de
Postojna, que són un imponent paradís subterrani. Aquest conjunt de
cavitats, de més de 20 quilòmetres de recorregut, són un dels sistemes
càrstics més llargs i complexos del món. Durant la visita recorrerem cinc
quilòmetres d’aquesta immensa cova, quatre dels quals els farem en un
tren elèctric i la resta a peu. Durant la passejada, recorrerem les galeries
més espectaculars i arribarem a l’anomenada sala de concerts, amb
capacitat per a 10.000 persones. Nota: La temperatura a la cova és
constant durant tot l’any (10ºC), així que cal preveure una peça lleugera
d’abric (jersei/cangur) i calçat còmode. Dinar. Continuarem el recorregut
cap al Castell de Predjama, enclavat dins la paret de pedra d’una muntanya
en un promontori de 120 metres d’alçada. Visitarem amb audio-guies
l’interior d’aquest castell, que forma part de les llegendes més estimades
d’Eslovènia. A l’hora convinguda, sortida cap a Ljubjlana i trasllat a l’Austria
Trend Hotel Ljubljana 4* o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Setè dia.
Ljubljana – Barcelona – Punts d’origen
Esmorzar a l’hotel. Gaudirem de temps per conèixer el mercat central, un
lloc acolorit i animat sempre ple d’activitat. Aquest mercat és també una
de les principals fites arquitectòniques. Els seus meravellosos porxos van
ser dissenyats per Joze Plecnik. A l’hora convinguda, trasllat fins a l’aeroport
per agafar el vol de la companyia Lufthansa LH1697 a les 12.50 hores (via
Munic).
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Arribada prevista a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona a les 17.45
hores. Recollida d’equipatges i sortida amb el nostre autocar cap als
nostres punts d’origen. Fi dels nostres serveis.

Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions degut a les
circumstàncies que estem vivint. L’ordre i contingut de les visites serà el que
es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Lufthansa des de Barcelona 

a Ljubljana (via Munich o Frankfurt), d’anada i tornada (horaris definitius a la 

documentació de viatge).

•Trasllat des de diferents poblacions a l’aeroport de Barcelona (consulteu

punts de recollida de cada data).

•Pensió completa durant tot el viatge amb gerres d’aigua incloses als

àpats.

•Allotjament als hotels definits a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Dinar de l’últim dia.

•Begudes en els àpats.

•Propines als guies locals i conductor.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Punts de recollida:

Aeroport de Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró,

Sabadell, Tarragona i Vic.

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el certificat de vacunació Covid-

19 de les dues dosis.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

1.795€ 1.745€

Suplement individual 260€.
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida 130€.

Opcional
Compra anticipada -50€
Pagament total -50€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 100€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.
Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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