
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA 
A la descoberta d’Eslovènia i la Península d’Ístria (Croàcia)  

DEL 28 DE SETEMBRE AL  5 D'OCTUBRE DE 2020 

 

Dia 1 BADALONA-BARCELONA-VENÈCIA-LJUBLJANA  
10.45 h: Presentació  davant del Museu de Badalóna. 
11.00 h: Sórtida autócar  Badalóna - Aerópórt. 
12.00 h: Tróbada T1 davant del Móstradór Central d’Infórmació  
Sórtida a les 14.00 h  en el vól a Vene cia amb VUELING. Dinar a 
bórd nó incló s. Arribada a les 15.50 h. Benvinguda per part del 
nóstre guia lócal i trasllat en autócar privat direcció  ESLOVÈ-
NIA cap a la ciutat de LJUBLJANA. 
Sopar i allótjament a l’Hotel M. 4* locals o similar. 

Dia 4 LJUBLJANA: Maribor i Ptuj 
Esmórzar. Ruta: 280 
km. Sórtida en di-
recció  a MARIBOR, 
la segóna ciutat en 
impórta ncia del paí s 
despre s de Ljulbja-
na. Farem un pas-
seig panoràmic pel 
centre de la ciutat 
vella. Cóntinuem 
cap a la ciutat de PTUJ, una de les ciutats amb me s his-
tória d’Eslóve nia. Dinar. A Ptuj, les aigu es del riu Dra-
va travessen el casc urba , ón es tróben diversós edificis 
de gran intere s com el Castell. Passejarem  pel cen-
tre de la ciutat,  ón pódrem gaudir d’un tast de vins a 
una de les bodegues de la ciutat. Tórnada a Ljulbja-
na. Sopar i allótjament al nóstre hótel. 

Dia 5 LJULBJANA-POSTJONA-PREDJAMA-OPATIJA 
Esmórzar. Ruta: 135 km. A primera hóra del matí  sór-
tida cap al sud-óest del paí s per cóne ixer un dels in-
drets naturals me s espectaculars  d’Eslóve nia: LES 
COVES DE POSTOJNA, una de les cóves ca rstiques me s 
grans del mó n. Despre s anirem a visitar un dels mónu-
ments me s peculiars de tóta Eslóve nia: EL CASTELL 
DE PREDJAMA. Situat sóbre un pró-
móntóri a me s de 120 metres d’alça-
da i encaixat en una cóva, la majór 
part de l’edifici es cónserva tal i cóm 
era al segle XVI. Dinar. A cóntinua-
ció  sórtida cap a Cróa cia, cóncreta-
ment cap a la ciutat de OPATIJA.  
Sopar i allótjament a l’Hotel ADMI-
RAL 4* locals o similar. 

Dia 2 LJULBJANA: La Perla Eslovena 
Esmórzar. Avui ens dedicarem a cóne ixer LJUBLJANA. E s la 
ciutat me s póblada del paí s i cónstitueix el principal centre uni-
versitari, pólí tic i religió s del paí s. En cómpanyia de la nóstra 
guia local farem una visita panóra mica,  en la qual pódrem 
cóne ixer alguns dels llócs me s representatius i impórtants de la 
ciutat: l’Ajuntament, el Pont Triple i el Mercat Central. Tam-
be  visitarem La Catedral de Sant Nicolau i el Pont dels Dracs. 
Dinar. A la tarda gaudirem d’un 
dels llócs me s interessants de 
la ciutat: El castell de Ljulbja-
na, ón accedirem amb el funi-
cular, i despre s farem un pas-
seig pel riu Ljulbanica en vai-
xell. Sopar i allótjament. 

Dia 3 LJUBLJANA: Llacs de Bed i Bohinj 
Esmórzar. Recórrerem els 50 quilómetres  que ens separen de 
la nóstra própera destinació : BLED, una póblació  ubicada  al 
nórd del paí s i mólt própera a la fróntera amb A ustria. Ens 
apróparem a visitar el CASTELL DE BLED i farem un passeig 
amb unes barques anómenades “Pletna” pel LLAC DE BLED fins 
arribar a l’Església de Santa Maria de l’Assumpció del Llac, 
d’estil barróc i que cónserva al presbiteri frescós del segle XIV i 
restes d’una capella preróma nica.  

Dia 6 OPATIJA: Porec i Rovinj 
Esmórzar.  Ruta: 210 km.  Al matí  ens traslladarem a la cóstanera 
ciutat de POREC, el majór centre turí stic de la pení nsula i un dels 
principals de Cróa cia. Tróbada amb la nóstra guia local óficial cróa-
ta. Entrada a la ciutat vella i passeig pel Decumanos: eix central de 
la vida de la ciutat flanquejat per impressiónants edificis rómans i 
gó tics. Visitarem la Basílica Eufrasiana o Eufrasica, cór de la ciutat 
vella de Pórec. Dinar.  A  cón-
tinuació  ens traslladem cap a  
la própera ciutat de ROVINJ.  
Róvinj e s una de les ciutats 
me s róma ntiques i encisadó-
res  de la Mediterra nia, amb 
el seu centre histó ric de car-
rers  i placetes empedrades i 
el seu antic pórt pesquer. So-
par i allótjament a l’hótel. 

Dia 7 OPATIJA: Rijeka 
Esmórzar. Farem una curta ruta de 15 km fins arribar  a Rijeka. La 
ciutat de Rijeka (riu en cróat), tambe  cóneguda histó ricament  cóm a 
Fiume (riu en italia ), e s la tercera ciutat de Cróa cia despre s de Za-
greb  i Split, i cómpta  amb un dels pórts cómercials me s impórtants 
de Cróa cia. Sóbre un turó  que dómina la ciutat  tróbem  la fortalesa 

de Trsat, e s una ciutat 
medieval fórtificada del 
segle XIII. Dinar. A la 
tarda farem un pas-
seig en vaixell pel lito-
ral. Trasllat al nóstre 
hótel, sopar i allótja-
ment. 
 

Dia 8. OPTAIJA - VENÈCIA - BARCELONA - BADALONA 
Farem una ruta de 250 km. a l’aerópórt de Vene cia. Tindrem temps 
de prendre un refrigeri o un dinar lleuger (no inclòs en el preu 
del viatge) abans d'abórdar el nóstre vól. A les 16.35 h sórtida en un 
vól regular de la cómpanyia ae ria VUELING amb destí  Barcelóna. 
Arribada a les 18.35 h a l’aerópórt del Prat. Trasllat en autócar pri-
vat fins a Badalóna i ... 

........ “Final del  Viatge”.  

 
Cóntinuarem la nóstra ruta fins el llac Bohinj tót tra-
vessant preciósós póbles de muntanya. Pujarem  al 
telefèric de Vogel ón veurem meravellósós paisatges 
amb les muntanyes i bóscós de fóns i cóm a prótagó-
nista el Llac Glaciar de Bóhinj. Tórnada a Ljulbjana i 
sopar i allotjament al nóstre hótel. 
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PREUS PER PERSONA 

Grup de mínim 40 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...1.695 € 

Grup de mínim 30 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...1.795 € 

Grup de mínim 20 persones per autocar   ………………..……..…………………….....................…………............…………............…………...1.998 € 

SUPLEMENT PER A NO SOCIS   ....................................................................................................................................................................... +25 € 

Suplement Individual   ...................................................................................................... .....................................…………............………….... 345 € 

EL NOSTRE PREU INCLOU:  
 
• Trasllat en autocar privat Badalona-Aeroport 

del Prat-Badalona. 
• Avió VUELING: BCN-VENÈCIA-BCN. 
• Facturació d’una maleta fins a 23kg+reserva 

anticipada de seient. 
• Autocar privat segons el programa de viatge. 
• Guia acompanyant de Ruth Travel des de BCN. 
• Guies locals oficials de parla castellana. 
• Entrades a museus i monuments: 

 Castell de Ljubljana i de Bled, Església de 
Bled, Fortalesa de Trsat, Basílica Eufrasiana  
a Porec, Coves de Postojna. 

• Funiculars i vaixells que  s’indiquen al viatge. 
• Tast de vins a una bodega de Ptuj. 
• Pensió completa tal com indica el programa. 
• Aigua natural en gerres + copa de vi + cafè o te a 

tots  els dinars i aigua mineral a tots els sopars 
del viatge. 

• Allotjament als següents hotels o similars: 
 4 nits a l’HOTEL M. 4* locals. Ljubljana. 
 3 nits a l’HOTEL ADMIRAL 4* locals. Opatija. 

• Assegurança (ARAG) d’assistència en viatge  + 
cobertura de cancel·lació del viatge. 

• Propines a xofers i guies locals. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
• Extres a l’hotel i restaurants com telèfon,  begudes no indicades,  mini 

bar, TV de pagament,  etc. 

• Cap servei que no estigui especificat a l’apartat anterior ni al progra-
ma de viatge. 

ANOTACIONS IMPORTANTS: 
 

- Pressupost basat en tarifes de prestataris hotelers i de transports a 
data actual, i basat en impostos vigents en el moment de realitzar el 
viatge.   

- L’ordre de les visites podrà ser modificat sense que el seu contingut es 
vegi alterat. La realització de les excursions i visites en vaixell estan 
sempre subjectes a les condicions metereològiques i de navegació.  

- S’entreguen condicions generals i particulars del viatge, informació de 
l’assegurança d’assistència en viatge amb garantia de cancel·lació del 
viatge, i full d’inscripció.   

 

RESUM DE LES CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS  
DEL VIATGE - APARTAT ANUL·LACIONS: 

 

B) EN CONCEPTE DESPESES GESTIÓ RUTH TRAVEL: 45 € per persóna. 
A) EN CONCEPTE  DESPESES D’ ANUL·LACIÓ:   

1. SERVEIS AERIS: La reserva del bitllet d’avió  supósa un cóst de 100 € nó 
reembórsables en cas de cancel·lació  del viatge. Els bitlles d’avió   UN COP EME-
SOS nó só n reembórsables i seran cóbrats en la seva tótalitat. 
2. SERVEIS TERRESTRES: Han estat contractats en base a tarifes espe-
cials de grup especialment pactades per a aquest viatge i col·lectiu.  

En cas de cancel·lació s’aplicaran les següents quantitats: 

- Entre 60 i 45 dies abans de la sortida: 50 % de l’import total del viatge. 
- Entre 44 i 15 dies abans de la sortida: 75 % de l’import total del viatge. 
- Entre 14 i el dia de la sortida: 100 % de l’import total del viatge. 

INSCRIPCIONS AL VIATGE: 
 

• DIA : DIJOUS 16/01/2020  

• HORA: 10.00 - 12.00 h 

• LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

• IMPORT: 400 €. Preguem que feu el 

pagament amb xec  o import exacte + 

entregar fotocòpia DNI. 
 

PAGAMENT FINAL:  
 

• DIA:  A DETERMINAR 

• HORA: 10.00 - 12.00 h 

• LLOC: Local social – C / Arnús 66, Bai-

xos. BADALONA 

 

 NOTA IMPORTANT: 

• El preu final serà el mateix per a tot 

el grup, i es fixarà segons la mitjana 

d’ocupació dels diferents autocars. 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA: 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE BADALONA 
A la descoberta d’Eslovènia i la Península d’Ístria (Croàcia)  

DEL 28 DE SETEMBRE AL 05 D'OCTUBRE DE 2020 

 

RUTH TRAVEL  
C/ València, 247, 1r 2a  

08007- Barcelona.  
TLF: 93.467.32.44  
FAX: 93.487.31.17 

Mail: info@ruthtravel.es  

Web: www.ruthtravel.es 

mailto:info@ruthtravel.es
http://www.ruthtravel.es

