DUNAJ - BUDIMPEŠTA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA - DUNAJ
Odhod modernega turističnega avtobusa izpred dogovorjenega mesta ob dogovorjeni uri.
Vožnja mimo Graza do Dunaja. Sledi informativni ogled mesta z avtobusom. Najprej se bomo
odpeljali do poslovnega centra na Dunaju, imenovanega UNO City, kjer se bomo po želji
(doplačilo) povzpeli na Donavski stolp. Sledi vožnja v center mesta in nastanitev v hotelu.
Nato si bomo ogledali mestne znamenitosti: Štefanovo cerkev, cesarsko grobnico,
nacionalno knjižnico, Hofburg, Opero, Ring, Univerzo, Borzo, Umetnostno - zgodovinski
muzej, Naravno - zgodovinski muzej in podobno. Odpeljali se bomo še do Schönbrunna, kjer
se bomo sprehodili po baročnem parku do paviljona Gloriette in si ogledali znameniti grad
od zunaj. Nato se bomo vrnili v hotel, kjer bomo imeli večerjo in nočitev.
2. dan: DUNAJ – BUDIMPEŠTA
Po zajtrku se bomo zgodaj zjutraj vkrcali na ladjico – hidrogliser in se odpeljali mimo
Bratislave do Budimpešte. Vožnja bo trajala približno šest ur. Ob prihodu v Madžarsko
prestolnico v zgodnjih popoldanskih urah, nas bo pričakal avtobus in odpravili se bomo še
na ogled znamenitosti v Budimu in Pešti: Parlamet, Bazilika, Opera, Citadela, dvorec
Vajdahunyad, itd. Sledila bo nastanitev v izbranem hotelu, kjer bomo imeli večerjo. Nočitev.
3. dan: BUDIMPEŠTA – BALATON – SLOVENIJA
Zajtrk v hotelu. Prosti čas za samostojne oglede in sprostitev ob kavici v eni od številnih
kavarnic v centru Budimpešte. V zgodnjih popoldanskih urah se bomo odpravili proti
Blatnemu jezeru do polotoka Tihany ter do isto imenovane vasice, kjer bomo imeli postanek
za kavico. Nato bomo nadaljevali vožnjo po severni strani Blatnega jezera. Postanek v
mestecu Rizapuszta, v vinorodnem okolišu Badacsonyi, na severni strani Blatnega jezera,
kjer bomo imeli pokušino madžarskih vin s sirom. Nadaljevanje poti do mesta Keszthely,
mimo palače družine Festetics, proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in
parkirnine,
 vožnjo z hidrogliserjem na relaciji Dunaj – Budimpešta,
 hotelsko gostinske storitve po programu (1 x polpenzion v izbranem na Dunaju in 1x
polpenzion v izbranem hotelu v Budimpešti),
 pokušino vin s sirom v mestu Rizapusta,
 zunanje oglede po programu,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 vstopnine po želji,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 CORIS zavarovanje.
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