BUDIMPEŠTA
ČAS POTOVANJA: 1 DAN
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

Zgodnji jutranji zbor na dogovorjenem mestu in vožnja do madžarske prestolnice. Tam se bomo
najprej odpravili na Citadelo, od koder bomo imeli čudovit razgled na Budimpešto. Nadaljevali
bomo z ogledom mestnih znamenitosti Budimpešte; odpravili se bomo v Pešto, si ogledali Nep
stadion, Trg herojev, dvorec Vajdahunyad, baziliko Sv.Štefana, parlament... Z ogledom mestnih
znamenitosti bomo nadaljevali v Budimu. Ogledali si bomo grajski grič z graščino, ribiško trdnjavo
in Matjaževo cerkvijo. Po želji še obisk pokrite tržnice ter možnost nakupa lokalnih specialitet. Na
koncu se bomo sprehodili po znameniti Vaci ulici in uživali na korzu ob Donavi od koder bomo
imeli čudovit razgled na Budim. Za ‘končno postajo’ vsekakor predlagamo obisk najbolj znane
kavarne Gerbaud, kjer se lahko posladkate z lokalno sladico ‘Dobos torto’ ali s katero od drugih
lokalnih specialitet. Nekaj prostega časa za nakup spominkov. Sledi vožnja proti domu, kamor
bomo prispeli pozno zvečer.
INFORMATIVNA CENA POTOVANJA :
Pri 45 prijavljenih učencih/dijaki
Pri 30 prijavljenih učencih/dijakih 49 €

35 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine in parkirnine,
 oglede po programu,
 vstopnino v Ribiško trdnjavo,
 strokovno vodenje,
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih dijakov,
 organizacijo potovanja,
 DDV.
Prijavnina v višini 15 € že vključena v osnovno ceno.

DOPLAČILA:
 CORIS zavarovanje - 3,57 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje za 1 dan, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 7 € – v primeru, da se zavaruje 15 oseb,
POMEMBNO:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do
odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja).
Cena potovanja je izračunana 19.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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