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Тур на VI етап Кубка світу з біатлону  
в Словенії (Поклюка) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Будапешт – Словенські Альпи (4 ночі) – Бохінь – Блед – Любляна –  Львів 

Дати туру Наявність місць Ціна для 1 особи 
Замовити тур 21.01.2020 – 27.01.2020 > 20 вільних місць 330€ 

 

«Родзинки» туру: 
Серед мальовничих Словенських Альп розташувався курорт Поклюка, де буде 

проходити VI етап Кубку світу з біатлону. Ми відчуємо справжню атмосферу азарту і змагань, 

потужну хвилю енергії і емоцій від цього захоплюючого і динамічного виду спорту. 
Очікування старту… Затамування подиху під час стрільби… Останні хвилини перед фінішем… 

Відчувати ці емоції не перед екраном телевізора, а «вживу» - це куди яскравіше!  
Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:30 збір групи на залізничному вокзалі. 
07:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Угорщини. 
17:00 – Оглядова екскурсія «Багатогранний Будапешт». Він суворий і могутній, як 
кочівний воїн; обожнює розкіш і задоволення, як східні монархи; монументальний та 
витончений, адже був частиною Австро-Угорської імперії,  елегантний та стильний, бо 
слідкує за модними трендами. А ще він казковий: кожного вечора Будапешт запалює 

тисячі вогнів… і щоразу – це магія! 
21:30 – Рекомендуємо екскурсію «Магія вечірнього Будапешту» (25€) – прогулянка 

на кораблику під тихий шепіт хвиль Дунаю і вальси Штрауса. 
Нічний переїзд в Словенію. 

День 
2 

Переїзд по території Словенії. 

10:00 – Прибуття в містечко  Рібчев Лаз, яке знаходиться на березі озера Бохінь, в 
самому серці Юлійських Альп. Величезне озеро льодовикового походження має  

протяжність 4350 м і ширину 1250м. Воно настільки красиве і так ідеально вписується в 
пейзаж місцевості, що з першого погляду інколи важко розрізнити, де починаються і 

закінчуються його краї. Поселення в готель Jezero 4* 
Трансфер на змагання. 

Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Поклюці. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі.  

День 
3 

Сніданок.  

Зранку у нас буде чудова можливість детальніше познайомитись з регіоном  Бохінь,  
насолодитись чудовими пейзажами озера льодовитого походження, розташованого 

525 м над рівнем моря в самому центрі Національного парку Триглав. Тут 
розташована і найвища точка Словенії  - гора Триглав, висотою 2864м. З канатної 
дороги Фогель відкриваються чудові види на озеро Бохінь і гори Триглавського парку.  
Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Поклюці. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День Сніданок.  
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4 У вільний час пропонуємо екскурсію «Альпійська перлина – озеро Блед» (25€). Озеро 

Блед називають «очима» Словенії, у глибині яких віддзеркалюється її душа. Ці очі 
дивовижні — синьо-зелені, глибокі і чисті. Тут заборонено користуватися моторними 

човнами аби не порушувати озерне «риб’яче життя». Фантазерка-природа 
розпорядилася так, що посередині озера утворився казковий мініатюрний острівець з 

церквою Святої Марії і «дзвіницею бажань».  
Трансфер на змагання. 

Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Поклюці. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок.  

У вільний час пропонуємо екскурсію в «Любляну – столицю Словенії» (30€), місто з 
дуже багатою історією. За переказом Любляну заснували легендарні аргонавти на чолі 

з Ясоном. У цих місцях герой боровся з драконом і переміг його. Тепер зображення 
чудовиська красується на вежі Люблянського замку, а про ці славетні часи історії 
нагадують древні будівлі міста. Не зважаючи на «столичний» статус, Любляна дуже 
мила і по-домашньому затишна. І у нас буде можливість це відчути. 
Трансфер на змагання.  
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Поклюці. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. Виселення з готелю. 

Трансфер на змагання.  
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Поклюці. 
Виїзд з курорту. Повернення в Україну. Нічний переїзд. 

День 
7 

Прибуття у Львів орієнтовно о 17:00. 
До нових зустрічей! 

 

Наш базовий готель – Jezero 4*, який знаходиться на березі озера льодовикового 
походження Бохінь, в самому серці Юлійських Альп. Затишні номери готелю оснащені 
балконами і всіма зручностями: в кожному номері є телевізор, холодильник, у ванній кімнаті 
– душ і фен. Також в готелі є оздоровчий центр, а також безкоштовний Wi -Fi в місцях 
загального користування.  

 
Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру 
 Проживання в готелі відбувається в 2- або 3- місних номерах. Якщо Ви подорожуєте  

самі, то доплата за одномісне розміщення є не обов’язковою. Ми знайдемо Вам 
компанію) Якщо ж Ви бажаєте замовити одномісний номер – це також є можливим, 

за доплату. 
 Готель на курорті є вказаний в програмі туру, тому Ви можете підготуватись до 

подорожі заздалегідь і  спланувати свій вільний час 
 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- трансфер від готелю до місця змагань 
- проживання в готелі 4* зі сніданками  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- квитки на змагання 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +80€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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