SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR
Studijní cesta na vybraná lázeňská místa – Slovinsko
Termín: 19.5. - 25.5.2013
Návrh

programu

neděle 19.5.:
Odjezd Plzeň-CAN, Praha-smíchovské vlakové nádraží, Třeboň-lázně Aurora, České
Budějovice-hotel Gomel – přes Rakousko do Slovinska – Bled.
Ubytování v hotelu Golf****
19,00 slavnostní večeře na Bledském hradu za účasti starosty města Bled p. Janez
Fajfar.
pondělí 20.5.:
9,00 prohlídka wellnes centra Živa v Golf hotelu
10,30 prohlídka Diagnostického centra Bled
13,00 volno na oběd
14,30 prohlídka města Bled a beseda na téma „Vzdušné lázně v Triglavském národním parku“
16,00 možnost využití bazénu v hotelu Golf
19,00 společná večeře v hotelu Golf
Úterý 21.5.:
Snídaně formou bufetu – po snídani odjezd do Ljubljaně.
10,00 setkání s Dr. Damjan Prelovšek, profesor historie umění, největší znalec architekta
Plečnika, bývalý velvyslanec Slovinska s ČR.
Provede nás historickou částí Ljubljaně se zaměřením na Plečnikova díla, včetně jeho domu a
umožní vstup do významných budov, kde tento architekt zanechal stopy (kostely Moor, Šiška
atd.).
13,00 společné setkání s STO – Slovinská turistická organizace – a přednáška, která se bude
týkat podílu STO na propagaci Slovinských lázní na evropských a světových výstavách
cestovního ruchu – p. Rebeka Kumer Bizjak.
14,30 setkání s velvyslancem ČR ve Slovinsku p. Petrem Voznicou a možnost přijetí u
primátora Ljubljaně.
16,00 odjezd do Portorože, ubytování – Grand hotel (nejlepší hotel v přímořském letovisku
s absolutní wellnes výbavou).
Tento večer volný s individuální večeří v přímořském letovisku.
Středa 22.5.:
9,00 prohlídka wellness hotelu Grand s odborným výkladem na téma „balnea a přímořské
lázeňství ve Slovinsku“ - p. Marko Ferluga – s možností využití wellness
13,00 setkání se starostou města Piran (Portorož spadá pod Piran).
14,30 volný program s možností koupání event. i v moři.
19,00 společná večeře v hotelu Grand – mediteránská večeře.

Čtvrtek 23.5.:
9,00 odjezd z Portorože
12,00 příjezd do Termálních lázní Dolenske Toplice, přivítání s ředitelem „Slovenian Spass
Association“ panem Iztokem Altbauerem s následnou prohlídkou lázní. Poté beseda s
managmentem lázní.
15,00 odjezd do lázní Čatež (založené v roce 1855), s následnou prohlídkou a odborným
výkladem a setkání se starostou města Čatež. V lázních se léčí revmatické onemocnění
kloubů, pooperační rehabilitace pohybových orgánů, neurologická onemocnění a
gynekologická rehabilitace.
17,30 odjezd z lázní do Therme Olimia – ubytování v hotelu Sotelia ****
Tento hotel nám byl doporučen panem Altbauerem s tím, že hotel je z lázeňského pohledu
nejzajímavější ze všech lázeňských komplexů.
20,00 večeře v hotelu Sotelia.
Pátek 24.5.:
9,00 setkání s představitelem lázní Therme Olimia, prohlídka lázeňského komplexu, který je
hlavně založen na termální vodě bohaté na calcium a magnesium se zaměřením na podporu
svalstva a nervů.
11,30 odjezd do Rogaška Slatina (první zmínka v roce 1685).
12,00-15,30 prohlídka lázní Rogaška Slatina – setkání s managmentem lázní s časovým
prostorem na oběd.
Rpgaška Slatina, také nazývána Karlovy Vary jižně od Alp, je nejznámější svou pramenitou
vodou Donat, Styria a Tempel. Užívá se při poruchách metabolismu a zažívacího ústrojí.
15,30-16,45 odjezd do lázní Laško
16,45-19,00 prohlídka lázní s možností koupání.
Tyto termální lázně, s vodou teplou 32-35 st. C, již více jak 155 let pod lékařským a
lázeňským dohledem garantují zlepšování pohybového aparátu.
19,00 odjezd z lázní Laško nočním přejezdem do ČR.
Dobu odjezdu lze upravit s ohledem na příjezd do ČR.
Sobota 25.5.
Příjezd do ČR v ranních hodinách
Tento návrh programu společně připravovali:
pan Roman Weixler, konsul Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze
pan Andrej Ferčej, zaměstnanec Ministerstva zahraničí, Ljublja
pan Iztok Altbauer, předseda Sdružení lázeňských míst Slovinska
Cena za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji: 11.990,- Kč
Příplatek na jednolůžkový pokoj:

3.000,- Kč

Cena obsahuje:
5x ubytování se snídaní, 4x večeře, průvodcovské a tlumočnické služby, základní pojištění
2x vstupy do wellnes, doprava
Nabídku zpracoval Antonín Kraus, TURISTCENTR

