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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

511 OUTDOOROVÉ SLOVINSKO 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Kombinace aktivního poznávacího programu s možností odpočinku v termálních lázních . Akce je připravena pro 
milovníky krásné přírody a aktivního pohybu pěšky i na kole. Program je rozvržen v pohodovém tempu a výběr 
aktivit závisí na zájmu každého klienta. Pro přepravu budeme využívat pronajatou dopravu – minivany. Slovinsko 
je svou rozlohou docela malé, přejezdy tedy nejsou dlouhé. Ubytováni budeme v příjemných apartmánech ve 
dvoulůžkových pokojích, na různých místech dle programu. Ubytování je zajištěno se snídaní.  

CESTOVNÍ DOKLADY 
Do Slovinska je možné v rámci Evropské unie cestovat jen na platný občanský průkaz, doporučujeme však cestovat 
raději s platným cestovním pasem. Je vhodné vzít si s sebou i fotokopii cestovního dokladu s osobními údaji, 
případně si zaslat jeho sken na vlastní e-mail, pro případ ztráty či odcizení. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR: 

• Slovinsko: bezvízový styk  

Pokud cestujete s cestovním dokladem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost. 

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k charakteru akce je nejvhodnějším zavazadlem malý kufr na kolečkách (obdoba palubního zavazadla 
do letadla) nebo cestovní taška, zavazadla nebudeme přenášet na velké vzdálenosti, pouze z hotelu do auta. Dále 
doporučujeme menší lehký batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej během dne.  

Vzhledem k aktivnímu charakteru zájezdu je vhodnější pohodlné sportovní oblečení - trička s krátkým rukávem, 
vzdušné dlouhé kalhoty, kraťasy, plavky. Teplejší oblečení pro chladnější večery a aktivity v horách  (zde může být 
chladno) - triko s dlouhým rukávem, větrovka nebo nepromokavá bunda, příp. fleecová bunda. Sandály, pevnější 
tenisky nebo nízké trekové boty (pro výlet v horách nebo při nepřízni počasí). Pokrývka hlavy. Z dalšího vybavení 
doporučujeme kvalitní sluneční brýle a opalovací krém. Osuška nebo outdoorový ručník pro absolvování vodních 
aktivit. Budík. Čelovku nebo baterku (pro večerní grilování). 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Na cestě je vhodné mít všechny nejdůležitější věci 
(kameru, fotoaparáty, finance, cennosti apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou do vozidla. 

ZDRAVÍ 
Pro cesty do Slovinska není třeba žádné očkování, je zdravotně bezproblémové. Zdravotnictví je zde na dobré 
mezinárodní úrovni, platí zde klasické zdravotní pojištění, které máte na kartičce pojištěnce. K vašemu zvážení 
necháváme sjednání klasického cestovního pojištění. 

V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění outdoorových aktivit během pobytu v kolébce outdoorových aktivit v Bovci 
(bude se zajišťovat na místě podle konkrétního zájmu o aktivity pro jednotlivé klienty). 

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). 
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POJIŠTĚNÍ 
Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck  

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Slovinsko:  Euro (EUR) aktuální kurz eura najdete např. v denním tisku 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Ceny jsou srovnatelné s běžnými evropskými zeměmi (Rakousko, Německo). V bance si vyměňte pokud možno 
nové nepoškozené bankovky. Výše kapesného záleží především na množství navštívených památek, 
absolvovaných outdoorových aktivit či ochutnávek místní skvělé kuchyně. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme částku od 250 EUR výše. Kapesné doporučujeme vézt částečně v hotovosti, 
ale bez problémů funguje i spolehlivá síť bankomatů a platebních terminálů. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty jsou běžně akceptovány v hotelech, restauracích, obchodech i v památkových objektech. Lze také 
běžně vybrat z bankomatu. Poplatky za výběr záleží na vaší bance, doporučujeme předem si jejich výši zjistit. 

SPROPITNÉ 
Spropitné není povinné. V restauracích není nutné dávat spropitné, ale nic vám nebrání tak učinit, když jste byli 
spokojení.  

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je zajištěno v pohodlných apartmánech, ve dvoulůžkových pokojích, s vlastním sociálním zařízením. 
V ceně ubytování je zajištěna snídaně. 

DOPRAVA 
Cena zájezdu zahrnuje dopravu pronajatými minivany, které řídí průvodci zájezdu. Lanovkou se přepravíme na 
túru v oblasti Velika Planina. 

STRAVA A NÁPOJE 
Během pobytu jsou zajištěny snídaně v místech ubytovaní. V outdoorovém Bovci bude společná večeře formou 
grilování místních specialit. Další stravování v ceně zájezdu není zahrnuto. Průvodce je nápomocen s výběrem 
restaurace a překladem jídelního lístku. Snídaně má kontinentální charakter – čaj, káva, džus, pečivo, slané i sladké 
doplňky (salámy, sýry, vajíčka…). Často bývá podávána zelenina i čerstvé ovoce. Jídlo je řešeno zpravidla formou 
švédských stolů, výběr jídel je velmi široký. Nápoje (káva, čaj, džusy, mléko) jsou v ceně snídaně. 

Ač je Slovinsko malou zemí, jeho kuchyně skrývá velké bohatství. Najdete tu pestrou nabídku jídel ovlivněných 
národními kuchyněmi okolních států, především Rakouska, Itálie a Maďarska. Toto spojení vytváří kulinářský 
zážitek, o který byste se neměli nechat ochudit.  

Štruklji mohou být moučník i příloha k masu. Jedná se o něco jako plněný závin či knedlík, který může obsahovat 
různé náplně. Štruklji se podle účelu připravují nasladko i naslano. Sladká varianta s ořechovou, ovocnou či 
makovou náplní se hodí především k snídani či k svačině a varianta naslano se může servírovat ve formě přílohy k 
hlavnímu jídlu místo klasického knedlíku nebo jako hlavní chod. Prekmurska gibanica je tradiční dezert, který se 
připravuje z listového těsta a tvoří jej mnoho vrstev, které obsahují střídavě všechny oblíbené ingredience – mák, 
jablka, rozinky, vlašské ořechy i tvaroh. Blejska kremna rezina je typickým produktem oblasti jezera Bled.  Skládá 
se ze dvou vrstev, které jsou vložené mezi tenké plátky listového těsta – vanilkového pudinku a šlehačkového 

http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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krému. Obara a žganci - pod tímto názvem se skrývá slovinská specialita – polévka podávaná s pohankovými 
škubánky s cibulkou a škvarky. Obara je silný vývar, většinou hovězí s kořenovou zeleninou, a žganci jsou takové 
pohankové škubánky – malé kousky, které se jedí buď k polévce, nebo se do ní přímo vhodí. Pršut je lahůdka, která 
se do Slovinska dostala ze sousední Itálie, kde se ovšem nazývá prosciutto. Důkladně vysušená vepřová šunka se 
musí nejprve řádně nasolit a nechá se přibližně dva měsíce uležet, přičemž je postupně stlačována. Sůl se nakonec 
omyje a šunka se na stinném místě nechá chladným vzduchem dosušit, a to až devět měsíců. Stejně jako v Itálii se 
ani ve Slovinsku pršut neudí. Potica je podobná naší bábovce. Je to rolka připravovaná z kynutého těsta, které je 
tradičně plněné vlašskými ořechy. Nicméně může obsahovat i mák, med nebo estragon. Díky náplni je vláčnější 
než naše bábovka a její nejtradičnější ořechová příchuť vás uchvátí. Tento moučník nesmí chybět na žádném 
svátečním stole, podává se během Vánoc, Velikonoc, ale i na svatbách a dalších oslavách. 

Z grilovaných specialit je možné si dát čevapčiči – směs mletého masa ve tvaru válečků upečená na grilu, podává 
se nejčastěji s ajvarem (mleté grilované papriky). Pochoutkou je i kranjska klobasa nebo pleskavica.  

K jídlu se pije víno, pivo, nealko nápoje. Typická slovinská vína jsou bílá i červená, odrůd je velká škála a během 
cesty bude určitě šance je ochutnat a vybrat si svého favorita. Káva se pije velmi silná, s mlékem i bez mléka, vliv 
Itálie je zde patrný a káva je kvalitní.  

Orientační ceny: Jídlo v restauraci vychází na cca 7-20 EUR, pivo 0,3ml cca 2 EUR, víno láhev cca 5-6 EUR (kvalitnější 
vína více), balená voda 0,5l cca 0,50 EUR, káva v restauraci 2-3 EUR.  

Během cesty je možné téměř všude zakoupit balenou vodu. Vodu z místních zdrojů je možné běžně používat ke 
konzumaci. Voda je zdravotně nezávadná a je možné ji pít bez omezení. Na „vnitřní dezinfekci“ si můžete přibalit 
vzorek domácí pálenky, kterou můžeme po večerech společně ochutnávat.  

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 17.00 hodin 

 
Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů, napište či zavolejte si o něj, rádi vám ho bezplatně zašleme. 


