
Wizyta studyjna w Słowenii w regionie Bela Krajina - program ramowy 

Termin: 22.08 - 28.08.2021 

 

 

1 dzień (niedziela 22.08.2021) 

Wyjazd z Kamionki w godzinach przedpołudniowych.  Przejazd przez Polskę. Nocny przejazd  przez Czechy, Austrię do 

Słowenii.   

 

2 dzień (poniedziałek 23.08.2021) 

Przyjazd do Mariboru, drugiego pod względem wielkości miasta w Słowenii. Spacer po mieście: Plac Zamkowy, XV-

wieczny zamek, katedra św. Jana Chrzciciela, bazylika św. Marii Matki Litościwej. Zwiedzanie piwnic Vinag zaliczanych 

do największych i najstarszych w Europie, w których składowane jest wino. Przejazd do miejscowości Otočec. 

Zakwaterowanie hotelu SPORT ****. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3 dzień (wtorek 24.08.2021)  

Śniadanie. 

 

Wizyty studyjne: 

 

Metlika - Winnica PRUS  

Właściciel winnicy Jozef Prus to pięciokrotny zdobywca tytułu Słoweńskiego Winiarza Roku (2009, 2010, 2011, 2012 i 

2019). Zwiedzanie winnicy, spotkanie z kierownictwem firmy. 

 

Podzemelj – Gostišče Veselič  

Gospoda szczyci się kilkudziesięcioletnią tradycją. Dania serwowane w gospodzie przyrządzane są z lokalnych 

składników według sprawdzonych, starych receptur.  Talerz degustacyjny domowego makaronu. 

 

Šentjernej – Kmetija Karlovček 

Historia gospodarstwa sięga 1800 roku. Początkowo gospodarstwo zajmowało się głównie hodowlą zwierząt i 

produkcją mleka, a do 1941 r. posiadało również karczmę. Następnie przestawiło się na sadownictwo i uprawę 

winorośli. Dziś gospodarstwo obejmuje 40 ha sadów i 7 ha winnic i może poszczycić się takimi produktami jak wino 

cviček PTP, 100% sok jabłkowy, ocet jabłkowy i sok marchwiowy. Spotkanie z właścicielami, zwiedzanie 

gospodarstwa, zapoznanie się z organizacją produkcji. 

 

Pasieka Stankovič 

Pasieka działa w ramach prywatnego Instytutu Čebela i znajduje się w miejscowości Hrvaški Brod niedaleko 

Šentjernej. Pasieka oferuje najwyższej jakości i wielokrotnie nagradzane produkty miodowe oraz programy związane 

z poznawaniem pszczelarstwa, degustacją miodu i apiterapią. 

 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

 

 

 

 



4 dzień  (środa 25.08.2021) 

Śniadanie. 

 

Wizyty studyjne: 

 

Gorenje Ponikve - Ekosisrana Kukenberger 

Gospodarstwo zajmuje się uprawą 24 ha gruntów oraz hodowlą ok. 20 krów mlecznych i 15-20 jałówek 

hodowlanych. Właściciele zajmują się również produkcją serów i masła. Spotkanie z przedstawicielami zarządu firmy, 

wizyta w jednym z 3 sklepów sprzedających produkty firmy. 

 

Trebnje - spółdzielnia Dobrote Dolenjske 

Spółdzielnia zrzesza producentów żywności z regionu Bela Krajina. Spotkanie z przedstawicielami zarządu firmy. 

Omówienie najważniejszych wyzwań i osiągnięć spółdzielni związanych z certyfikacją, dystrybucją i promocją marek 

lokalnych. Wizyta w 2 sklepach sprzedających produkty firm stowarzyszonych. 

 

Przejazd do Lublany - jednej z najmniejszych europejskich stolic. Zakwaterowanie w hotelu ECO B&B ***. Kolacja.  

Wieczorny spacer po mieście: Stare Miasto, Franceta Prešerna, Most Potrójny, kolumnada Plečnika, Smoczy Most, 

kościół św. Mikołaja, ratusz. Nocleg. 

 

5 dzień  (czwartek 26.08.2021) 

Śniadanie. Przejazd do Jaskiń Szkocjańskich. Zwiedzanie wspaniałego kompleksu jaskiń uznanych za cud natury i 

wpisanych na listę UNESCO. Jaskinie, uważane za jedne z najwspanialszych na świecie, zachwycają malowniczymi 

formami naciekowymi. Czas na lunch. Przejazd do miejscowości Piran. Spacer po starówce, m.in.: plac Tartiniego - 

główny plac miasta, nazwany imieniem słynnego artysty, ratusz, kościół św. Jerzego, kościół św. Piotra. Czas wolny. 

Powrót do Lublany. Kolacja. Nocleg. 

 

6 dzień  (piątek 27.08.2021) 

Śniadanie.  Przejazd do Škofja Loka. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym starym mieście, 

nad którym góruje zamek Loka. Przejazd przez Słowenię i Austrię do Czech. Zakwaterowanie w hotelu Interhotel 

Voronez 1 ****. Kolacja. Czas na spacer po Brnie. Nocleg.  

 

Dzień 7  (sobota 28.08.2021) 

Śniadanie. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Kamionki w godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na zmieniające się obostrzenia i sytuację pandemiczną w Europie program może ulec zmianie. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu wyjazdu zostaną przesłane przed wyjazdem. 

 

 

 

 

 

 



 

Aktualne obostrzenia dotyczące wjazdu na Słowenię: 

 

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem opublikowanym przez władze Słowenii od 15.7.2021 warunkiem wjazdu do 

Słowenii jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID. 

 
Osoby, które nie posiadają unijnego certyfikatu COVID (ew. równoważnego dokumentu z kodem QR zawierającym co 
najmniej równoważne informacje) będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą: 
- nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik wykonanego w laboratorium testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy 
niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). 
Honorowane są wyłącznie testy antygenowe stosowane w krajach UE.  
albo 
- zaświadczenie, że są ozdrowieńcami, czyli okażą pozytywny wynik testu RT‐PCR wykonanego w czasie od 10 dni do 
180 dni przed planowanym wjazdem lub zaświadczenie lekarskie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej 
niż 10 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd. 
albo 
- potwierdzenie lekarskie, że od przyjęcia 

• drugiej dawki szczepionki Biontech/Pfizer upłynęło co najmniej 7 dni, 
• drugiej dawki szczepionki Moderna upłynęło co najmniej 14 dni, 
• pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca upłynęło co najmniej 21 dni, 

 

Prosimy o śledzenie bieżącej sytuacji na: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowenia 

  

 

 


