MADŽARSKA DOŽIVETJA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA – VISEGRAD – SZENTENDRE - BUDIMPEŠTA
Odhod modernega turističnega avtobusa ob dogovorjeni uri in vožnja proti Madžarski. V
slikovitem mestu Visegrad si bomo ogledali znamenito trdnjavo. Sledi postanek v lepo
ohranjenem zgodovinskem mestecu Szentendre, središču umetnikov in bohemov. V
popoldanskih urah vožnja do Budimpešte. Po prihodu se bomo nastanili v hotelu ter po
dogovoru odšli na večerno vožnjo z ladjico. Večerja v hotelu in nočitev.

2. dan: BUDIMPEŠTA - CSARDA
Po zajtrku si bomo ogledali mestne znamenitosti Budimpešte. Odpravili se bomo v Pešto, si
ogledali Nep stadion, Trg herojev, dvorec Vajdahunyad, baziliko Sv. Štefana, parlament, nato pa
še v Budim, kjer si bomo ogledali grajski grič z graščino, ribiško trdnjavo in Matjaževo cerkev.
Popoldan si bomo ogledali še preostali del Budimpešte in obiskali zanimivo tržnico. Prosti čas za
samostojne oglede in nakupe. Zvečer odhod v tipično madžarsko restavracijo Csardo, kjer bomo
ob folklornem programu in glasbi spoznali madžarske noše ter ljudske plese ter uživali v dobri
hrani. Nočitev.

3. dan: BUDIMPEŠTA - BLATNO JEZERO – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali proti Blatnemu jezeru, kjer se bomo odpravili v Puszto. Najprej
se bomo ogreli s “palinko” - njihovim žganjem in poskusili “pogacse”. Okrepili se bomo z
“bogracs gulyasem” in vinom. Nato si bomo ogledali spretnosti madžarskih konjskih
pastirjev - “ csikosev “ na konjih. Da pa ne bo ostalo samo pri tem, se bomo lahko tudi sami
preiskusili v konjski ježi, zapeljali pa se bomo lahko tudi s kočijo. Nato se bomo odpeljali do
polotoka Tihany ter se skozi istoimensko vasico peljali naprej po severni strani Blatnega
jezera. Prvi daljši postanek bomo imeli v vinorodnem okolišu Badacsonyi na severni strani
Blatnega jezera, kjer bo pokušina dobrih madžarskih vin s sirom. Nadaljevanje poti do mesta
Keszthely mimo palače družine Festetics in proti domu, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah. Kratek postanek in sprehod, nato pa nadaljujemo vožnjo do zdraviliškega
mesta Heviz z drugim največjim naravnim termalnim jezerom na svetu. Sledi vožnja 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
 hotelsko gostinske storitve (1 x polpenzion in 1 x nočitev z
zajtrkom v hotelu 3* v Budimpešti)
 vstopnine: trdnjava v Visegradu, Matjaževa cerkev in
Ribiška trdnjava v Budimpešti
 ostale oglede po programu brez vstopnin
 1 x večerja s folklornim programom in glasbo v Csardi
 ogled dresure konj madžarskih Csikosev - konjskih pastirjev z dobrodošlico (“palinka” in
“pogacsa”), kosilo - Bogracs gulyas in vino v Puszti
 vožnja s trajektom
 pokušina vin s sirom v Rizapuszti
 odlično vodstvo in
 organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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