BUDIMPEŠTA in BLATNO JEZERO
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. DAN: SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA
Ob dogovorjeni uri se bomo zbrali na dogovorjenem mestu in se odpravili na pot proti
veličastni madžarski prestolnici - Budimpešti. Tam se bomo najprej odpravili na Citadelo,
nekoč trdnjavo s strateško lego, od koder bomo imeli čudovit razgled na Budimpešto. Še
bomo nadaljevali z ogledom mestnih znamenitosti. Odpravili se bomo v Pešto, si ogledali
Nep stadion, Trg herojev, dvorec Vajdahunyad ter se od tu odpeljali v center mesta z
najstarejšo podzemno železnico v celinski Evropi. Nadaljujemo z ogledom
bazilike
Sv.Štefana, mogočno opero - delo priznanega madžarskega arhitekta Miklósa Ybla in
ogledom 268 m dolgega parlamenta, ki ga je 17 let gradilo več kot 1000 ljudi. Z ogledom
mestnih znamenitosti bomo nadaljevali v Budimu. Ogledali si bomo grajski grič z graščino,
ribiško trdnjavo in Matjaževo cerkvijo. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN: BUDIMPEŠTA
Po zajtrku se bomo zapeljali na Margaretin otok, v srednjem veku imenovan Otok zajcev.
Sprehod po otoku in ogled zunanjega gledališča ter mogočnih športnih objektov. Sledi vožnja
s tramvajem do pokrite tržnice, kjer bomo imeli možnost nakupa lokalnih specialitet. Nato
se bomo sprehodili po znameniti Vaci ulici, ki je v srednjem veku predstavljala dolžino
Pešte, ob koncu 18. St. pa postala tudi najmodernejša trgovska ulica vse do I. svetovne vojne.
Uživali bomo 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. Zvečer vožnja do
lokale restavracije »csarde«, kjer bomo imeli tipično madžarsko večerjo s folklornim
programom. Vrnitev v hotel in nočitev.
3. DAN: BUDIMPEŠTA – TIHANY – SLOVENIJA
Zajtrk v hotelu. Po potrebi nadaljevanje z ogledi v Budimpešti, nato pa vožnja proti
Blatnemu jezeru do polotoka Tihany ter do istoimenovane vasice, ki leži na severni obali
Blatnega jezera in je opevana v mnogih madžarskih pesmih. Postanek za ogled vasice.
Nadaljevanje poti mimo vinorodnega okoliša Badacsony do mesta Keszthely s postankov pri
palači družine Festetics. Nadaljevanje poti proti domu, kamor bomo prispeli v večernih
urah.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji,
 cestnine in parkirnine,
 nastanitev v hotelu 3* v večposteljnih sobeh, spremljevalci v dvoposteljnih sobah,
 1 x nočitev z zajtrkom,
 1 x polpenzion v hotelu,
 večerja v Csardi s folklornim programom
 oglede po programu,
 ladijca na Margaretin otok, vožnja s tramvajem in podzemno železnico,
 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih dijakov,
 strokovno vodenje,
 organizacijo potovanja,
 DDV.
DOPLAČILO:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 € na osebo,
 CORIS zavarovanje - 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 7 € – v primeru, da se zavaruje 15 oseb,
 kosilo od 10 € dalje odvisno od menija,
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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