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City Break Ljubljana 
 
Vă invităm la Ljubljana, una dintre cele mai mici capitale europene, hub-ul economic şi cultural al 

Sloveniei, o capitală verde înconjurată de Munţii Alpi şi Bazinul Ljubljana. Capitala Sloveniei din anul 

1991, Ljubljana a fost influenţată de poziţia sa geografică, fiind aşezată la răscrucea dintre culturile 

germanice, latine şi slave. În prezent, oraşul este un amestec interesant de diferite tradiţii culturale, una 

dintre cele mai noi destinaţii culinare europene. Şi pentru că numele oraşului, în limba slovenă, „ljubezen” 

s-ar traduce prin „a dărui iubire”, vă invităm la o plimbare romantică pe străzile fascinante, prilej de a 

descoperi frumuseţea acestei capitale şi atmosfera sa vibrantă. 

 
Info Sejur: 

▪ Destinaţie: Ljubljana 

▪ Durata sejur: 4 zile  

▪ Tarif de la: 315 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 2 persoane.  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  

 

Top Obiective turistice din Ljubljana: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Munţii Alpi, Bazinul Ljubljana, Râul Ljubljanica, Parcul Tivoli, Lacul Bled, 

Peştera Postojna, Insula Postojna, Gheţarul Bohinj 

 

▪ Artă şi arhitectură: Podul Triplu, Biserica Franciscană, Podul Dragonului, Catedrala Sv. Nikolaja, 

            Primăria, Castelul medieval Ljubljana, Capela Sf. Gheorghe, Castelul Tivoli, Vila Cekin, Castelul      

            Predjama 

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Plimbare cu bărcile Pletna, Plimbare cu barca pe Râul Ljubljanica 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Belgrad – Ljubljana 

Plecare de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Belgrad cu compania Air Serbia, zbor JU 643 

(15:40 / 16:10), de unde se va pleca spre Ljubljana cu zborul JU 194 (18:20 / 19:45). Sosirea în Ljubljana, 

capitala Sloveniei denumită capitala verde a Uniunii Europene în anul 2016. Cazarea la Hotel ASTERIA 

3*. 

 

Ziua 2:  Ljubljana  

Mic dejun. Zi liberă dedicată explorării orașului pe cont propriu. Ljubljana este împărţită în două zone 

centrale: centrul modern şi centrul istoric, acesta din urmă fiind împânzit de monumente construite în 

stilurile gotic şi baroc, restaurante, cafenele şi câteva magazine ale unor designeri vestimentari celebri în 
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întreaga lume. Vă recomandăm un tur pietonal de-a lungul râului Ljubljanica care străbate zona istorică. Pe 

traseu veți vedea cum își etalează frumusețea Podul Triplu, capodopera arhitectului Jože Plečnik, Biserica 

Franciscană, creația aceluiași arhitect, Piața Preseren, piața centrală a capitalei Slovene, Podul Dragonului, 

catedrala barocă Sv. Nikolaja și Primăria. Nu rataţi o vizită la Castelul medieval Ljubljana, vechi de 900 de 

ani, aflat pe cea mai înaltă colină a orașului, de unde veţi avea o panoramă frumoasă asupra capitalei. De-a 

lungul timpului clădirea a fost spital militar în vremea lui Napoleon Bonaparte şi închisoare pe timpul 

imperiului habsburgic. În interior veţi găsi Capela Sf. Gheorghe, în stil baroc și blazonul colorat al 

guvernatorilor provinciei Kranjska. Vă veți putea relaxa în Parcul Tivoli, sufletul verde al orașului 

Ljubljana, cel mai mare parc din oraș. Situat în nordul districtului central, Parcul Tivoli este împânzit cu 

fântâni frumoase, iazuri, locuri de joacă, clădiri superbe precum Castelul Tivoli sau Vila Cekin, o grădină 

cu peste 160 de feluri de trandafiri și numeroase statui ce completează farmecul acestui loc minunat. 

Cazare la Hotel ASTERIA 3*. 

 

Ziua 3:  Ljubljana – Peştera Postojna – Ljubljana  

Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau opţional, excursie de 1 zi spre Lacul Bled și Peştera 

Postojna. Vă veţi îndrepta spre Lacul Bled, imaginea emblematică a Sloveniei. În inima lacului glaciar 

Bled se află o insulă în formă de lacrimă, singura insulă naturală din Slovenia, provenită din topirea 

fostului gheţar Bohinj. Împrumutând denumirea lacului de care e înconjurată, Insula Bled este una dintre 

cele mai frumoase atracţii ale regiunii. Peticul de pământ insular abundă în vegetaţie, până și clădirile de 

aici fiind inundate de o floră luxuriantă în luna iunie. Pe mica insulă îmbrățișată de ape, este o bisericuță la 

care veți putea ajunge dacă doriți doar cu bărci cu vâsle. Tradiţia bărcilor Pletna datează din anul 1590 şi se 

spune că luntraşii sunt oameni mândri, a căror profesie e respectată şi se transmite din generaţie în 

generaţie. Veți continua itinerariul cu Peştera Postojna, una dintre principalele atracţii ale ţării. Cei cinci 

kilometri ai mirificei lumi subterane pot fi străbătuţi cu ajutorul unui trenuleţ şi apoi pietonal. Peştera este 

un exemplu de organizare şi de punere în valoare a unui patrimoniu unic şi atrage în fiecare an zeci de mii 

de turişti. Complexitatea formațiunilor carstice este fără egal în Europa, excelând în bogăția "perdelelor" de 

calcar, care se ondulează în lumina reflectoarelor. Veți putea vizita apoi şi Castelul Predjama, o bijuterie 

renascentistă construită la intrarea unei peşteri, lipit de versantul muntos. Veți fi cu adevărat uimiți când 

veți zări această impresionantă construcție ale cărei ziduri par sculptate în pereții stâncoși ai muntelui, pe 

sub care curge Râul Lovka, susurând legende încă vii. Cazare la Hotel ASTERIA 3*.      

 

Ziua 4:  Ljubljana – Belgrad – Bucureşti   

Mic dejun. Timp liber pentru activități individuale sau opţional plimbare cu barca pe Râul Ljubljanica 

flancat de colonade și piațete elegante, traversat și de o mulțime de poduri frumoase. Plecare spre Belgrad 

cu compania Air Serbia, zbor JU 195 (20:45 / 22:05), de unde se va pleca spre  Bucureşti cu zborul JU 646 

(00:30 / 02:55).  

 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Belgrad – Ljubljana şi Ljubljana – Belgrad – Bucureşti cu compania Air 

Serbia 

- taxele de aeroport 

- un bagaj de cală / persoană 

- 3 nopţi de cazare la hotel de 3*  

- mesele conform program 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 
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TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- transfer privat aeroport – hotel – aeroport: 30 euro / persoană 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea  

 

ACTE NECESARE: 

- Carte de identitate sau paşaportul valabil la întoarcerea în ţară 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

-  pentru efectuarea rezervării este necesară plata unui avans min. de 50% din tarif  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 14 zile înainte de data plecării 

- Oferta zilei este valabilă în ziua respectiva, în limita disponibilitatii locurilor în momentul rezervării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i 

permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu trei ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 

de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, pandemii, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri 

agenţia se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru 

suportarea unor cheltuieli suplimentare aferente 

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele 

şi pentru agenţia DAL TRAVEL 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult 

cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă 

certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului și/sau cărții de identitate 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, CARTEA DE IDENTITATE sau PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de 

deterioare a elementelor de siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 
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