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ESLOVÈNIA
Senderisme als parcs naturals
Aquesta ruta de senderisme està dedicada als amants de la natura i del senderisme.
Els viatgers visitaran els paisatges naturals més diversos i meravellosos d'Eslovènia,
caminant per senders de poca dificultat tècnica i fent poc desnivell en cada jornada. Cada
dia visitarem algun dels tresors naturals d'Eslovènia, caminant per preciosos senders i
banyant-nos a al·lucinants llacs, com els de Bled i Bohinj.
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ITINERARI

Dia

Itinerari

1
2
3
4
5

Arribada a Ljubljana
Ljubljana. Alps de Kamnik i Velika Planina
Ljubljana - Llacs de Bled i Bohinj - Bled
Bled. Bosc d'Avets de Pokljuka
Bled - Cascada de Peričnik - Muntanya Vršič Bovec
Bovec. Vall de Soca i poble històric de Kobarid
Bovec - Coves Skocijan - Vinyes de Kras - Piran
Piran. Fi del viatge

6
7
8

Àpats

Allotjament

E/D
E/D
E/D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

E/D

Hotel

E/D
E/D
E

Hotel
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Juliol:

17, 31

Agost:

7, 17

Setembre:

4, 11

Grup mínim per garantir la sortida:
sortida 2 persones  Grup màxim:
màxim 8 persones
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Arribada a Ljubljana
Arribada a Ljubljana. El grup es reunirà a la tarda amb el nostre guia per concretar els
detalls del començament de la ruta. Resta del dia lliure a la capital.
Dia 02 | Ljubljana. Alps de Kamnik i Velika Planina
Trasllat als Alps de Kamnik i Savinja per visitar un dels
dels prats alpins més meravellosos
d'Eslovènia, Velika Planina. La nostra bella caminada ens farà gaudir d'un bell paisatge
alpí, a més de la interessant arquitectura de les seves cabanes. Aquí aprendrem de la
cultura dels pastors de la zona, entrant a una de les cabanes més antigues. Ens cuinaran
un fabulós dinar de menjar casolà tradicional, que després de la caminada ens s'asseurà
fenomenal. Retorn a Ljubljana i temps lliure per descobrir els seus racons i terrasses, a
més de gaudir de l'ambient de la ciutat.
ciu
Caminada:: 12 km / 4 hores / Desnivell ± 350 m
Dia 03 | Ljubljana - Llacs de Bled i Bohinj - Bled
Trasllat cap a l'interior de el Parc Nacional de Triglav, on descobrirem el llac de Bohinj i els
seus voltants (rius, goles, típics pobles, etc.). Després de l'esmorzar, seguim la nostra ruta
cap a Bled, on pugem a un fantàstic mirador i tenim temps lliure per banyar-nos,
banyar
visitar
l'illa i gaudir del llac més famós d'Eslovènia.
Caminada:: 14 km / 4 hores / Desnivell ± 400 m

Dia 04 | Bled. Bosc d'avets de Pokljuka
Ens dirigim cap a l'interior de el Parc Nacional de Triglav, on començarem la nostra
caminada pel dens i màgic bosc d'avets de Pokljuka. El nostre camí ens portarà fins a un
lloc on gaudirem de les impressionants vistes de les muntanyes més altes d'Eslovènia.
Provarem els productes locals dels pastors de la zona i esmorzarem en una cabana típica.
També caminarem fins a un mirador per contemplar les vistes de la vall de Bohinj. Retorn
a Bled a la tarda.
Caminada:: 10 km / 5 hores / Desnivell ± 700 m
Dia 05 | Bled - Cascada de Peričnik - Muntanya Vršič - Bovec
Avui començarem visitant la impressionant Cascada de Peričnik a la Vall de Vrata. Ens
refrescarem amb la seva aigua i els més atrevits caminarem per sota d'ella.
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Continuarem apropant-nos
nos a el cor dels Alps Julians fins a arribar a el port de muntanya de
Vršič.
šič. Aquí començarem una altra caminada que ens portarà
portarà per l'antiga i fascinant
carretera que van construir els presos russos durant la Primera Guerra Mundial. Gaudirem
de les vistes més espectaculars dels Alps Julians. Després de dinar en una fabulosa
cabana,
bana, continuarem fins arribar a Bovec.
Caminada:: 10 km / 4 hores / Desnivell ± 400 m

Dia 06 | Bovec. Vall de Soca i poble històric de Kobarid
Avui explorarem el preciós Vall de Soca. Descobrirem les seves goles, cascades i
caminarem a la banda de l'espectacular riu Soca, més conegut com maragda pel seu intens
color turquesa. Ens mourem cap a la ciutat històrica de Kobarid on aprenem dels tristos
esdeveniments a la zona durant la primera Guerra Mundial i fem una altra bonica caminada
caminad
per gaudir de la bellesa del paisatge. Nit a Bovec.
Caminada:: 12 km / 4 hores / Desnivell ± 250 m
Dia 07 | Bovec - Coves de Skocijan - Vinyes de Kras - Piran
Avui recorrerem a peu les Coves de Skocijan, declarades Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. A continuació, trasllat a la zona de vinyes de Kras, on arribarem a una granja
típica per provar els seus productes casolans i vi. A la tarda, continuarem cap a la costa
per visitar el poble costaner més pintoresc de país, Piran. Ens perdrem pels seus carrerons
i places per investigar aquest preciós lloc. Brindis de comiat.
Caminada:: 7 km / 3 hores / Desnivell ± 150 m
Dia 08 | Piran. Fi del viatge
Esmorzar i trasllat
at a l'aeroport per compte del viatger. Fi dels nostres serveis.

PREUS
PREUS
→ Preu per persona en base a Habitació Doble
→ Suplement Habitació Individual

1.340 €
290 €
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Notes sortides i preus
El preu d'aquest viatge no inclou els vols internacionals. A petició del viatger buscarem la
millor tarifa disponible en el moment d'efectuar la reserva.
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Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 22/10/2020.
22
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.

INCLOU
→
→
→
→
→

Transport per terra en minivan segons itinerari.
Allotjament en hotels 3/4 * en base habitacions dobles.
Alimentació especificada en l'apartat de 'ITINERARI'.
Guia de parla hispana durant la ruta (que farà al seu torn de xofer).
Degustació de vins a la zona de vinyes i visita a les Coves de Skocijan.

NO INCLOU
→
→
→
→
→
→

Vols internacionals.
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Trasllat aeroport - hotel - aeroport (veure apartat corresponent).
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en
Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

viatge ampliat.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE

La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 2 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.
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ALLOTJAMENTS

Localització

Allotjament previst

Ljubljana
Bled
Bovec
Piran

City Hotel / Hotel Park
Hotel Astoria / Hotel Jezero (al llac Bohinj)
Hotel Mangart / Hotel Sanje ob Soci
Hotel Tartini / Hotel Zala

DOCUMENTACIÓ

Per a nacionals espanyols: DNI o passaport en vigor.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT

Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID

A hores d'ara, es pot viatjar a Eslovènia amb test PCR negatiu (obtingut durant les 48
hores anteriors a l'entrada a al país), certificat mèdic d'haver passat la malaltia en els
últims 6 mesos, o comprovant de vacunació.
Per a la tornada a Espanya:
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És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19,
COVID
o bé un
certificat de recuperació del COVID-19.
COVID 19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:
En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal
v
completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19
COVID
s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits
s en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2
SARS
2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades
utilitzade per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids
ràp
de
detecció d’antigen per COVID-19,
COVID
publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices El certificat de prova diagnòstica haurà
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats
ts de recuperació del COVID-19,, s’acceptaran com a vàlids
vàli
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSSARS
CoV-2 i país emissor.
Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament
obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.
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MOBILITAT REDUÏDA

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves
seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

TRASLLATS

Els viatgers poden gestionar els trasllats pel seu compte, o fer-ho
fer ho a través del nostre
corresponsal amb els preus indicats a continuació (vàlids fins a 2 setmanes abans de l'inici
dell viatge). Els trasllats es realitzen en furgoneta o bus en servei compartit.
compar
El temps
màxim d'espera a l'aeroport és d'1 hora.
Principi del tour:
Aeroport de Venècia - Ljubljana: 40 EUR per persona.
Aeroport de Zagreb - Ljubljana: 30 EUR per persona.
Aeroport de Trieste - Ljubljana: 35 EUR per persona.
Aeroport de Ljubljana - Ljubljana: 15 EUR per persona.
Final del
Piran Piran Piran Piran -

tour:
Aeroport
Aeroport
Aeroport
Aeroport

de
de
de
de

Venècia: 40 EUR per persona.
Zagreb: de 65 EUR per persona.
Trieste: 30 EUR per persona.
Ljubljana: 40 EUR per persona.
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CLIMA

Eslovènia té un clima continental de caràcter lleu a causa de la proximitat amb el mar. A les
zones muntanyoses el clima és el típic dels Alps, amb fred i neu a l'hivern i algunes pluges a
l'estiu.
El temps a la muntanya pot variar ràpidament. En els pics més alts pot fins i tot nevar
durant l'estiu, encara que no és comú. Les condicions d'alta muntanya són variants, per la
qual cosa cal venir preparat per temperatures altes i baixes, així com per a condicions
incòmodes com poden
den ser la pluja o el vent.

EQUIP RECOMANAT

Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
→ Bossa de viatge tova o maleta semirígida.
→ Petita motxilla (20-30
30 litres) per portar durant el dia.
→ Cantimplora de 2 litres o CamelBak d'igual capacitat.
→ Roba còmoda de senderisme (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers).
→ Una cosa de roba d'abric (jaqueta paravents o folre polar lleuger).
→ Equip en cas de pluja (impermeable, capelina o paraigua).
→ Calçat específic per caminar:
caminar: ha de ser sòlid, subjectar bé el peu i el turmell, i amb
sola antilliscant. Sabatilles esportives o calçat còmode.
→ Bastons de senderisme (opcionals, han de facturar a l'avió).
→ Banyador, ulleres de sol, gorra i tovallola lleugera.
→ Protector solar i repel·lent
·lent d'insectes.
→ Bossa estanca per protegir la càmera de fotos o vídeo.
→ Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.
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Com a detall comercial de la nostra agència de viatges es regala una assegurança
d'assistència en viatge. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: Escapada Plus.
A més, s'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional de viatge per un
import de 25 € per persona, que amplia les cobertures d'assistència en viatge (respecte
(
a
les cobertures de l'assegurança d'assistència en viatge que es regala com a detall
comercial) i cobreix fins a 1.500 € de despeses de cancel·lació en els supòsits d'anul·lació
detallats a la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de sol·licitar en el moment de realitzar el dipòsit per formalitzar
en ferm la reserva. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: VIP PLUS.
Consulteu-nos
nos en el cas que vulguin contractar altres assegurances de viatge o cancel·lació
amb majors cobertures.
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos
trucar
al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo
enviar
al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail
e
de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
→ Banc: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail
e mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD),
), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li
facilita
la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
• 6.1. a El clientt va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
• 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència
referè
"Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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