
ESLOVÈNIA 
Gran Viatge per la Perla Balcànica 

Viatge fi de curs 4t ESO  Abril 2017 
IES Santa Coloma de Farners 





DIA 1 - BARCELONA – TREVISO – PIRAN I LJUBLJANA 

 
• Sortida de Barcelona a les 11:15 hores (Recomanem arribar com a 

molt tard a les 9:00 hores a l’aeroport de Barcelona). Arribada a 
Treviso a les 13:15 hores. 

• 13.35h Arribada a l'aeroport de Treviso i trobada amb els guies. 

• 14.30h Trasllat fins a la costa eslovena i visita de la ciutat més bonica 
de la costa istriana. La ciutat de Piran amb la seva muralla és una 
ciutat de valor especial. Es tracta del monument cultural urbà millor 
conservat de la Ístria eslovena. 

• 19.00 Seguirem camí cap a Ljubljana. 

• 21.00 Sopar a l'Hostal Celica i allotjament a Ljubljana. 

 



DIA 1 - Barcelona – Treviso – Piran i Ljubljana 

 



DIA 2 - LJUBLJANA 

 
• 9.00 Esmorzar a l'hostal Celica. 

• 10.00 Trobada amb els guies a l'hostal i visita guiada de Ljubljana. 
Veurem el castell de Ljubljana. Des d'allà podran gaudir de vistes 
majestuoses de la capital i del seu casc històric. Un cop a baix 
novament, passejarem per la vora del riu Liublianica, que creua el 
nucli antic de la ciutat, amb ponts originals, entre els quals destaca el 
Pont dels Dracs, el símbol de la ciutat. 

• 14.00 Dinar a l'Hostal Celica i temps lliure per gaudir de la capital, les 
zones peatonals que envolten el riu, gaudir  dels músics que toquen 
al  carrer , veure les zones comercials, parcs,… 

• 20.30 Sopar a l'Hostal Celica i allotjament a Ljubljana 



 



DIA 2 - LJUBLJANA 
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DIA 3 - LJUBLJANA – BLED – BOHINJ - LJUBLJANA  

 
• 8.00 Esmorzar a l'Hostal Celica. 

• 9.00 Trobada amb els guies a l'hostal i sortida cap a la preciosa ciutat alpina 
de Bled. Visitarem el castell de Bled construït a la roca sobre el llac des 
d'on gaudiran d'increïbles vistes panoràmiques sobre el llac, els Alps i l'illa 
de Bled.  

• 13.00 Dinar al Restaurant Zaka. 

• 15.00 Continuació a un altre llac glacial, llac de Bohinj. Pel camí podran 
gaudir de la preciosa natura alpina i admirar els pobles Alpins del Parc 
nacional del Trigalv. Al llac de Bohinj també pujaran a la cascada de Savica. 
Tornada cap a Ljubljana. 

• 20.30 Sopar a l'Hostal Celica i allotjament a Ljubljana. 

 



 



 



DIA 3 - LJUBLJANA – BLED – BOHINJ - LJUBLJANA  

 
 

 



DIA 4 - LJUBLJANA – ROZNIK 

 

• 7.30 Esmorzar a l'Hostal Celica. 

• 9.00 Trobada amb els guies acompanyants a l'hostal i sortida a peu 
fins al mercat. 

• 14.00 Dinar a l'Hostal Celica. 

• 16.00 Passeig pel parc de la ciutat - Parc Tivoli i pujada al turó 
Rožnik amb el guia acompanyant. 

• 20.30 Sopar a l'Hostal Celica i allotjament a Ljubljana. 

 









DIA 5 – LJUBLJANA- COVES - ROZNIK 

 
• 7.30 Esmorzar a l'Hostal Celica. 

• 8.00 Trobada amb els guies acompanyants a l'hostal i continuaran el camí 
cap a les Coves de Škocjan. 

• 10.00 Entrada a les Coves que són realment espectaculars en alguns trams 
ja que el riu Reka ha creat un impressionant canó sota terra. Per tractar-se 
del canó subterrani més gran, conegut fins al moment, en el món les coves 
formen part del patrimoni per la UNESCO. 

• 13.00 Dinar al Restaurant Slorest Pristan Koper. 

• 15.00 La segona parada serà a la ciutat capital de litoral, Koper. Amb el guia 
acompanyant passaran per la ciutat veneciana. 17.00 Trasllat a l'aeroport 

• Sortida amb vol a les 22:15 hores de la nit, arribant a Barcelona a les 00:10 
hores. 

 



 





HOTEL CELICA  
 



HOTEL CELICA   
BREU HISTÒRIA 

 
 

•1882: PRESÓ 
L'exèrcit austrohongarès construeix casernes militars a Metelkova, Ljubljana. 
L'edifici, on està l’Hotel Celica va ser una presó durant més de 100 anys. 
 
•1991: Edifici ABANDONAT 
L'Exèrcit Nacional Iugoslau s'aparta d'Eslovènia quan es declara la seva 
independència. Es volia crear un centre multicultural. 
 
•1993. LLUITA d'artistes 
Diversos artistes i partidaris es van reunir i van mostrar el seu suport a la 
iniciativa  de crear un centre multicultural mitjançant l'ocupació il·legal de 
l’edifici.  



HOTEL CELICA   
BREU HISTÒRIA 

 
 

 
•2001: L'Art es Imposa 
Després de gairebé 10 anys de planificació creativa, es va restaurar l'antiga 
presó militar per convertir-la en un alberg juvenil. Més de 80 artistes locals i 
internacionals van participar en aquesta transformació. 
 
•2003: NEIX L’HOTEL CELICA 
Els primers hostes són rebuts a l’hotel Celica al juliol de 2003. 



HOSTEL CELICA  
 





Normativa: 
• Totes les activitats realitzades fora del centre tenen 

la mateixa consideració que l’activitat acadèmica 
que es realitza de forma habitual a l’Institut.  

• L’incompliment de la normativa pot suposar el 
retorn immediat de l’alumne a càrrec de la família. 

 
Cal portar sempre DNI i Targeta Sanitària Europea 
Cada alumne és responsable de les seves  pertinences 

 



 
 
 
 

Telèfon institut: 972 842105 
Telèfon professors: 654 884 373 

Direcció hotel:  
 

 

• Hostel Celica, Metelkova 8, 1000 Ljubliana 

• Tel +386 1 230 97 00 

• Mail: petra.stanisa@hostelcelica.com 


