GRADIŠČANSKO
ŽELEZNO – NEŽIDERSKO JEZERO – FERTŐD - SOPRON
ČAS POTOVANJA: 3 DNI

1.dan: SLOVENIJA – EISENSTADT – MÖRBISCH AM SEE - SOPRON
Odhod avtobusa v jutranjih urah z dogovorjenega mesta in vožnja v Avstrijo do mesta
Eisenstadt (Železno), prestolnice Gradiščanske. Na nekdaj bogato preteklost nas spominja
glavni trg z nekdaj bogatimi meščanskimi palačami in tlakovane ulice. Sprehodili se bomo
skozi mestno jedro in obiskali največji muzej vina v Avstriji, ki se nahaja v več kot 330 let
starih kletnih prostorih Esterhazy dvorca. Ogledali si bomo bogato zbirko in spoznali
zgodovino vinogradništva na Gradiščanskem ter poskusili nekaj vrst vin. Vožnja proti
Nežiderskemu jezeru do mesta Mörbisch, kjer se bomo vkrcali na ladjico. Ob spremljavi
harmonikarja se bomo najprej okrepčali z aperitivom, nato se bomo odpravili na približno
2,5 urno plovbo do vzhodne obale Nežiderskega jezera in nazaj, med katero nas bo kapitan
pogostil z jedmi iz žara. Da pa ne bomo ostali žejni, bomo imeli na voljo rdeče in belo vino.
Po pristanku se bomo odpeljali proti Sopronu, glavnemu madžarskemu mestu v regiji
Nežiderskega jezera. Večerja in nočitev v izbranem hotelu.
2.dan: SOPRON - NEUSIEDL AM SEE - FERTŐD - SOPRON
Po zajtrku sledi vožnja skozi vinorodno področje po zahodni strani Nežiderskega jezera do
mesteca Neusiedl am See, ki se nahaja v »zeleni sredini« med tremi državami Avstrija –
Madžarska – Slovaška. Kratek postanek, nato pa vožnja v vinske gorice. V osrčju
nacionalnega parka Neusiedlersee se nahaja večina vinogradov. Obiskali bomo lokalno
vinsko klet, kjer bomo lahko preizkusili vina. Okrepčali pa se bomo tudi s kosilom. Še
postanek v mestecu Fertöd, kjer lahko obiščemo palačo Esterhazy iz 18. st., v svojem času
znano kot ”madžarski Versailles”. Vrnitev v Sopron, sprehod po starem mestnem jedru ter
ogled znamenitosti. Večerja in nočitev.

3. dan: SOPRON - SZOMBATHELY - MARIBOR
Po zajtrku še nekaj prostega časa, nato pa se bomo zapeljali do mesta Szombathely, glavnega
mesta Železne županije. Ogled ostankov pomembne rimske naselbine Savarie, rojstnega
mesta sv. Martina. Sprehodimo se lahko po Vrtu ruševin, kjer so ohranjeni ostanki
starodobnega središča province, med drugimi tudi ruševine palače krajevnega vladarja,
videli pa bomo tudi del Jantarjeve ceste. Življenje rimskega vsakdanjika, obrti in tehnični
predmeti so prikazani v zgodovinskem tematskem parku, ki je obenem osrednji prireditveni
prostor zgodovinskih iger Savaria. Na poti se bomo ustavili še v lokalni kleti Wachter –
Wiesler, kjer bomo ob prigrizku poskusili njihova vina. Sledi vrnitev v Slovenijo in postanek
na poti za pozno kosilo/večerjo. Če bo čas dopuščal lahko naredimo še zadnji postanek v
Mariboru. Kratek sprehod po starem delu mesta do Hiše Stare trte, kjer raste preko 400 let
stara trta, ki je s svojo izjemno starostjo, preko 400 let, vpisana tudi v Guinessovo knjigo
rekordov kot najstarejša trta na svetu. Vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v 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, parkirnine,
 hotelsko gostinske storitve: 2 x polpenzion v izbranem hotelu 3*/4*,
 vstopnina v muzej vin v Esterhazy dvorcu v Eisenstadtu in pokušina 5 vrst Esterhazy vina
 plovba z ladjico po Nežiderskem jezeru in kosilo ob glasbeni spremljavi celo pot
(aperitiv, meso na žaru, solata, neomejena količina rdečega in belega vina)
 1 x ogled vinske kleti na območju Nežiderskega jezera in pokušina vin s kosilom
(enolončnica) 2. dan,
 1 x ogled vinske kleti Wachter -Wiesler in pokušina vin (6 vrst vin in prigrizek),
 pozno kosilo/večerja (enolončnica) 3. dan,
 ostali ogledi po programu brez vstopnin,
 odlično vodstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 vstopnina v mavzolej Haydna v Eisenstadtu, dvorec Esterhazy, NP Neusiedler See, Vrt
ruševin v Szombathely-ju…,
 CORIS zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje,
 zavarovanje rizika odpovedi.
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