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--------------------------------- I N F O R M Á C I Ó K ---------------------------------

INDULÁS

2018.10.05. - péntek este gyülekező Budapesten
helyszín: népligeti Planetárium bejárata
időpont: 22:45 – tervezett indulás: 23:00 

első megálló Szeged TESCO parkoló – érkezés kb.: 00:45 – 1:00 között 
innen egy rövid pihenőt követően indulunk tovább. 

Kérjük, a gyülekezési pontra időben érkezzenek, hogy az előre tervezett indulási 
időpontot és a program ütemezését tartani tudjuk! 

UTAZÁS

Az utazás alatt időszakos pihenőket 
iktatunk be kb 2-3 óránként. Első 
megállóhelyünk Szeged TESCO parkoló 
( Rókusi körút ) 

Útvonalunk Baja, Pécs, Szigetvár, 
Zalakaros és Nagykanizsa majd Letenye 
útvonalon tovább Bledbe. 

Az utazás folyamatos a Bledi tóhoz, mely nagyságrendileg 600 km távolság, a beiktatott 
megállóhelyek függvényében kb.: 6-8 óra.

AUTÓBUSZ – VOLVO – ezüstszürke MIZ-394

Utazás a csoport létszámnak megfelelő kényelmes felszereltséggel rendelkező autóbusszal 
és 2 sofőrrel illetve az Utazzbusszal közösség kabalafigurájával, a kedves Szurikátával.  
Az utazás során lehetőség van, ásványvíz, sör, bor, vásárlására is, természetesen mindenki 
saját maga a megállóhelyeken is vásárolhat. 
Az autóbuszon a helyek kiosztását irodánk készíti elő a viták elkerülése érdekében.



JAVASLAT a buszos utazáshoz

Az éjszakai utazáshoz javasolt párnát, plédet hozni, mindenkinek igénye szerint, ahogy 
komfortosan érzi magát.
Az utazáshoz nem csak az őszi időjárás miatt, hanem az éjszakai utazás miatt mindenképpen 
érdemes rétegesen öltözni. 
Az autóbuszon wifi nincs, netezni út közben csak saját net szolgáltatásról lehet, illetve wifivel 
a beiktatott megállóhelyeken.   

PROGRAM 

A reggeli órákban érkezünk meg a BLEDI 
TÓhoz Szlovénia csodálatos tavához. A tó a 
reggeli pompájában köszönt minket, igazi őszi 
reggeli kellemes sétát lehet tenni a környéken. 
A program érkezést követően szabad program, 
ami idő alatt lehetőség van megtekinteni a 
bledi várat, áthajózni a szigetre, sétát tenni a tó 
körül, megkongatni a harangot és 
elfogyasztani akár egy finom bledi rétest. Egy 
kellemes délelőttöt tervezünk itt eltölteni. 

A Bledi tavat elhagyva Szlovénia másik 
természeti szépségét indulunk el felfedezni, 
amit mi csak Szlovénia kanyonjának 
nevezünk. 

Következő állomásunk a VINTGAR 
SZURDOK. Húzzunk kényelmes cipőt reggel 
vagy készítsünk be magunknak az útra csere 
cipőt. Erre elsősorban nem a Bledi tó körüli 
sétánál lesz szükségünk, hanem inkább a 
Vintgar szurdokban tett rövid kb. 1 -1,5 órás 
könnyebb túrán. Az 1600 méter hosszú 
kanyon fantasztikus szép környezetével, a 
Radovna patakkal, a friss levegővel és a 
csodás természeti adottságaival vár minket. A 
szurdok sziklafalai között fából épült hidakon 
és járdákon haladva gyönyörködhetünk a 
szurdokban.A szurdoktól elköszönve 
visszaindulunk Budapestre és várhatóan a 
korai reggeli órákban érkezünk vissza a 
felszállási helyre.

KÖLTŐPÉNZ

Szlovéniában euro a fizetőeszköz, melyet célszerű itthon indulás előtt váltani. A bankkártyát a 
legtöbb helyen elfogadják, ha valakinek ez kényelmesebb.  

 



BELÉPŐK ( a program mindegyik fakultatív ) 
BLED VÁR: 11 euro / fő - 
PLETNA - hajózás a szigetre, oda-vissza : 14 euro / fő  
VINTGAR szurdok: 5 euro / fő

BIZTOSÍTÁS

Az utazásra javasoljuk biztosítás kötését. Az általunk javasolt EUB-s utasbiztosítás ajánlatát 
átküldtük, a kötvényeket e-mailen küldjük meg, akik igényelték. A kötvényeket, ahogy jeleztük 
is, nem szükséges nyomtatni, mivel nálunk az utaslistán mindenki személyes adata és vele 
együtt a kötvényszám is szerepel. A nem utalással fizetett kötvények árát az indulás előtt 
rendezzük. 

HAZAFELÉ INDULÁS

A hazafelé indulást este 7-8 órára tervezzük és a hazautazás folyamatos a megszokott 2-3 
óránkénti pihenőkkel.   

A fenti információk szerint az érkezés a reggeli órákban várható a kiindulási helyre, azaz 
Szeged TESCO parkoló és a Planetárium Budapesten.  

ÚTIOKMÁNYOK

Az utazáshoz szükség van érvényes útlevélre, vagy kártya formájú személyi igazolványra. 
Kérjük, hogy az útlevél és/vagy a kártya formájú személyi igazolvány érvényességét 
mindenképpen még most ellenőrizni, mert lejárt okmánnyal sajnos nem tudjuk megkezdeni az 
utazást, illetve javasolt az útiokmányokat könnyen elérhető helyre tenni és indulás előtt a 
meglétét ellenőrizni. 

EGYÉB és FONTOS INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓ

A buszos utazáson velünk fog utazni egy kutyus is. A kutyus békés, csendes, kistestű és a 
busz legvégén lévő üléseknél fog a gazdájával utazni. Kérjük, ha valaki tud arról, hogy 
kutyaszőrre allergiás és ez az utazás során problémát jelenthet, az 24 órán belül jelezze 
nekünk, hogy a további szervezést meg tudjuk oldani. (+ 36 30 919 5881– Horváth Gabriella ) 

Az utazással kapcsolatban igyekeztünk minden fontosabb kérdésre kitérni. Ha mégis lenne 
olyan információ vagy kérdés, amire nem tértünk volna ki, akkor kérjük azt jelezni emailen 
vagy telefonon is akár és akkor ezekről részletes információt küldünk egyénileg. 

Kapcsolattartó és szervező: Horváth Gabriella + 36 30 919 5881 

Találkozunk pénteken! „ Utazz velünk busszal „ gyűjtsünk együtt élményeket! 

Üdv. Gabriella  
BusTours Utazási Iroda és az UtazzBusszal közösség csapata


