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Bled og ná grenni í  Slo vení u  9 dágár / 8 nætur 

Fararstjórn: Brandur Jón Guðjónsson allan tímann og auk þess Robert Ciglar á hjóla- og göngudögunum fimm 
Dagsetningar: 22. – 30. ágúst 2020 
Bled vatnið er einn mest sótti ferðamannastaður Slóveníu og ekki að undra; náttúrufegurð nær og fjær, veðursæld og 
snyrtilegt umhverfið búa saman til ógleymanlega upplifun! 
Farið verður í mjög fjölbreyttar göngu- og hjólaferðir þar sem við sögu koma fallegt gljúfur, kýr í seli, stöðuvötn og ár, og 
svo ótalmargt annað, og ýmist farið beint frá hótelinu eða með rútu sem að skutlar fólkinu á upphafsstað og tekur það 
uppí annarsstaðar.  
Þó að þetta sé fyrst og fremst hugsað sem frekar létt útivistarferð verður líka tími til þess að slaka á og skoða sig um í Bled. 
Og svo verða tvær flottar dagsferðir; rútuferð um falleg svæði á miðvikudeginum, m.a. um Vrsic skarðið og Soca dalinn, 
og á föstudeginum verður svo farið til Postojna til þess að skoða eina frægustu dropasteinshella í heimi og endað á 
borgarskoðun í litlu og snotru höfuðborg landsins, Ljubljana. 
Dvalið verður á góðu og nýlega uppgerðu og flottu fjögurra stjörnu hóteli, Rikli Balance ****S hótel, mjög vel staðsettu í 
bænum Bled. Öll herbergi þessa hóps eru með útsýni út á vatnið, sem er sannkallað „póstkorta-landslag“! Og mjög 
fjölbreytt og vel útilátin morgun- og kvöldverðahlaðborðin svigna undan kræsingum! 
https://www.sava-hotels-resorts.com/en/sava-hoteli-bled/accommodations/rikli-balance-hotel  
Auk máltíðanna á hótelinu verður glæsileg vínsmökkunarkvöldmáltíð á Lepa Vida vínbúgarðinum og síðan setur 
lokakvöldverðurinn á Vila Podvin punktinn yfir i-ið! 
Í lok ferðar ætti hópurinn að verða margs vísari um þetta litla en fallega land sem hefur verið kallað ein af perlum Evrópu, 
og líklegt að þátttakendur taki undir helsta slagorð 
Slóvenanna:  
„I feel Slovenia“  
MJÖG MIKIÐ INNIFALIÐ Í VERÐI FERÐARINNAR! 
lágmarks fjöldi 12 farþegar / hámark 16 farþegar 
 

https://www.sava-hotels-resorts.com/en/sava-hoteli-bled/accommodations/rikli-balance-hotel
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Ferðaáætlun: 
Dagur 1 – laugardagurinn 22. ágúst 
Flogið til Munchen – ekið til Slóveníu 
Flogið með Icelandair til Munchen. Áætluð lending þar er kl 13:05 og við tekur 
rútuferð til Slóveníu. Um kl 19:00 – 19:30 verður komið inn á hótelið í bænum Bled 
sem stendur við samnefnt vatn. 
Dagur 2 – sunnudagurinn 23. ágúst 
Bled og nágrenni 
Að loknum morgunverðinum verður byrjað á að rölta um Bled til að kynnast 
bænum og nágrenni hótelsins. Eftir hádegishressinguna verða hjólin mátuð og 
sætishæðir stilltar, og síðan farið á þeim, með smá útúrdúrum, í hringferð 
umhverfis Bled vatnið og gengið á góðan útsýnisstað. Létt hjólaleið u.þ.b. 15 km – 
ganga u.þ.b. 3 km 
Dagur 3 – mánudagurinn 24. ágúst 
Vintgar gljúfrið 
Hjólandi verður farið út í sveit til þess að skoða Vintgar gljúfrið.  Við gilkjaftinn 
verða hjólin geymd til þess að fara mjög falleg gönguleið, að megninu til á trébrúm, 
niður eftir gljúfrinu og við hinn enda þess farinn breiður og góður stigi niður á 
sléttuna fyrir neðan til þess að sjá fallega fossinn í enda þess, en síðan snúið við og 
farið aftur að hjólunum. Þar verður tekin miðdegishressingin áður en hjóluð verður 
talsvert lengri leið aftur heim á hótel. Frekar létt hjólaleið, u.þ.b. 40 km – ganga 
u.þ.b. 5 km 
Dagur 4 – þriðjudagurinn 25. ágúst  
Kranjska Gora og nágrenni 
Hópurinn fer með rútu og í eftirdragi verður kerra þar sem að hjólin verða geymd. 
Á góðum stað í nágrenni Kranjska Gora, stærsta skíðasvæðis Slóveníu, verður síðan 
farið frá borði og hjólað um svæðið þvers og kruss. Létt hjólaleið, u.þ.b. 35 km 

Dagur 5 – miðvikudagurinn 26. ágúst 
Skoðunarferð: Vrsic – Soca – Lepa Vida 
Farið með bíl í skoðunarferð um fallegt landslag 
Slóveníu. Ekið til Kranjska Gora og um „Rússaveginn“ 
upp í Vrsic skarðið og þaðan niður í fallegan Soca dalinn, sem í sögulegu tilliti á því miður 
sínar dökku hliðar. Í Kobarid verður kíkt inn á safn sem segir vel frá vissum kafla í sögu 
dalsins. Síðdegis verður svo farið á góðan vínbúgarð; „Lepa 
Vida“ og þar verður tekin flott margrétta kvöldmáltíð með 
smökkun á framleiðslu býlisins http://lepavida.wine/   og 
svo verður að sjálfsögðu hægt að kaupa hjá þeim þær 
tegundir (og aðrar) sem að smakkaðar verða með 
máltíðinni. Þetta er ferð sem tekur allan daginn, en það er 
líka ótal margt sem gleður skilningarvitin! 

http://lepavida.wine/
http://lepavida.wine/
http://lepavida.wine/
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Dagur 6 – fimmtudagurinn 27. ágúst 
Pokljuka „hásléttan“ 
Aftur fer hópurinn í rútu með hjólin í kerrunni, og nú verður stefnan tekin vestur 
og talsvert uppá við. Á Pokljuka svæðinu er margt fallegt að sjá, m.a. mörg lítil sel 
þar sem kýrnar neðan úr dölunum eru hafðar og nytjaðar yfir sumartímann, 
skógræktarsvæði með iðandi mannlífi borgarbúa í sveppaleit, en ekki síst 
stórbrotna náttúru! Miðlungs erfið hjólaleið, u.þ.b. 35 km. 
Dagur 7 – föstudagurinn 28. ágúst 
Skoðunarferð: Postojna og Ljubljana 
Strax að morgni verður farið að Postojna dropasteinshellunum, því mikla 
náttúruvætti https://www.postojnska-jama.eu/en/  og um hádegið verður síðan 
farið til höfuðborgarinnar. Það er gaman að ganga um miðbæinn í Ljubljana, skoða 
fallegar byggingar, fara á fiskimarkaðinn, rölta jafnvel upp að kastalanum til þess 
að sjá yfir borgina. Og svo er matarmarkaðurinn á markaðstorginu alltaf í hádeginu 
á föstudögum (ef vel viðrar) og þar er hægt að kaupa sér ýmislegt gómsætt að 
smakka. BTC City er stærsta verslunarsvæði borgarinnar og sjálfsagt að kíkja þar 
við áður en haldið verður til Bled aftur... http://www.btc-city.com/lang/Eng  
Dagur 8 – laugardagurinn 29. ágúst 
Bohinj og Vogel 
Nú verður breytt um takt; hópurinn fer í rútu inn að Bohinj vatninu sem er ekki 
síðri perla heldur en Bled vatnið, umkringt háum fjöllum. Þar verður gengið með 
vatninu að norðan inn að enda þess, og þar farið með kláfi upp á Vogel til þess að 
sjá yfir vatnið allt og nágrenni þess. Síðan niður aftur með kláfnum og ekið heim á 
hótel. Um kvöldið verður farið í bíltúr til þess að taka lokakvöldmáltíð ferðarinnar 
á Vila Podvin, mjög góðum veitingastað úti í sveit. Frekar létt ganga u.þ.b. 10 km. 
Dagur 9 – sunnudagurinn 30. ágúst 
Heim á leið 
Strax eftir morgunmatinn þarf að leggja af stað í áttina til Munchen til að vera á 
flugvellinum á réttum tíma; flugið er kl. 17:35, áætluð lending um kl 19:30  
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 

verði ferðar: 

Flug og 
flugvalla-
skattar 

22.08.2020: Flogið með Icelandair FI 532 Keflavík – Munchen, 
Áætluð brottför 07:20 lending 13:05 
30.08.2020: Flogið með Icelandair FI 531 Munchen – Keflavík, 
Áætluð brottför 17:35 lending 19:30 
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting Gist átta nætur á góðu fjögurra stjörnu hóteli í Bled 

 
Matur Morgunverðir Flott og mjög vel útilátið morgunverðarhlaðborð á Rikli 

Balance alla dagana 

Kvöldverðir Samtals 8 kvöldverðir - Glæsilegt og fjölbreytt kvöldverðar-
hlaðborð á Rikli Balance innifalið 6 kvöldin; margrétta 
vínsmökkunarmáltíð á Lepa Vida; lokakvöldmáltíðin á Vila 
Podvin, mjög góðum veitingastað stutt frá Bled.  

Flutningur Allur akstur samkvæmt áætlun ferðarinnar – til og frá frá flugvelli, í 
skoðunarferðir, í hjóla- og gönguferðir (Kranjska Gora, Pokljuka, Bohinj) 

Annað Aðgangseyrir að dropasteinshellunum í Postojna / Vínsmökkun og 
kvöldverður í Lepa Vida / aðgangseyrir á safn í Kobarid / kláfur upp á Vogel 
við Bohinj vatnið / leiga á góðum fjölgíra fjallahjólum í fjóra daga 

Fararstjórn Brandur Jón Guðjónsson og Robert Ciglar 
(Fundur með íslenska fararstjóranum fyrir ferðina)  

Ekki innifalið: 
Hádegishressingar / Drykkir með kvöldverðum / Sigling á Bled vatninu / Annað það sem ekki 
er talið upp í „innifalið“ 
 

Annað: 
Hægt er að leigja rafhjól í stað hefðbundna reiðhjólsins og kostar það kr. 10.000 aukalega 

Verð: 
Verð á mann í tveggja manna herbergi kr 349.900 staðgreitt  

 Verð á mann í eins manns herbergi kr 419.900 staðgreitt  
 

Greiðslur og 

gjalddagar: 

Staðfestingargjald: 
Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða 
innan 7 daga frá pöntun. Athugið að 
staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt ef 
til afbókunar af hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 
Til að staðgreiðsluverð gildi þarf að greiða 
ferðina að fullu í síðasta lagi 8 vikum fyrir 
brottför, annars hækkar verð um 5%. 

Ábendingar: 
Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlun 
ferða ef veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í flestum tilfellum er forfallatrygging innifalin í skilmálum 
greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldu trygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa samband við banka sinn 
eða tryggingarfélag til að kanna stöðu mála.  
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi ferð sem þessa og lesa má um hér: 
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar 

 

Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á ferdir@fjallakofinn.is 
 

Farþegar í göngu- og hjólaferðum Fjallakofans fá sérkjör í verslunum  Fjallakofans  í Reykjavík, en Fjallakofinn selur 
útivistarvörur í háum gæðaflokki, m.a. hjólafatnað frá Löffler, kjörinn fyrir ferð sem þessa. 
 
 
 
 
 
 
26.01.2020 – Birt með fyrirvara um prentvillur – Fjallakofinn-Ævintýraferðir/Íslandsvinir – ábyrgðarmaður skjals Brandur Jón Guðjónsson brandur@explorer.is  
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