BRATISLAVA
Bratislava je kot glavno mesto Slovaške po novem tudi ena od Evropskih prestolnic. Je
pa tudi izredno lepo mesto, polno izjemnih zgodovinskih in arhitekturnih spomenikov.
Grad nad mestom priča o moči gospodarjev pred stoletji, cerkev Sv. Martina v starem
delu mesta pa prevzame še tako ravnodušnega obiskovalca. Stara mestna hiša, Glavni
trg, Narodno gledališče, številni muzeji in galerije, mestne palače in mostovi - vse to je
Bratislava. Zaradi odlične cestne povezave pa se mesto lahko spozna tudi na
enodnevnem izletu. To vam nudimo v tem programu in prepričali vas bomo, da je bilo
vredno truda.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
BRATISLAVA - GRAD NAD DONAVO

Odhod sodobnega avtobusa ob 04.30. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj in nato po Avstriji do Dunaja. Sledi še prestop na Slovaško stran in ob 11.00
uri bomo v Bratislavi. Najprej si bomo privoščili kratek počitek in okrepčilo na HVIEZDOSLAVSKEM TRGU. Lepo urejeno sprehajališče in številni
lokali so pravo mesto za naše prvo spoznavanje z mestom.
Prvi del ogledov bomo začeli na Bratislavskem gradu. Izjemen razgled s ploščadi pred glavnim vhodom vas bo prevzel, saj se v lepem vremenu vidi celo
do Dunaja. Tu si boste lahko ogledali katerega od muzejev (vstopnina posebej). Naš naslednji cilj je cerkev SV. MARTINA, ki je brez dvoma najlepša
cerkev v mestu. Sledi še sprehod po izjemno lepo urejenem starem mestnem jedru, kjer bomo spoznavali čudovite meščanske palače. Popoldanski del
dneva pa boste prosti tudi za samostojne oglede in nakupe. Ob 18.00 uri se bomo odpravili nazaj proti Sloveniji.

ROTOVŽ

GLAVNI TRG

PREDSEDNIŠKA PALAČA

CENA:
49,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
59,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
69,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

Cena vključuje: prevoz z avtobusom turistične kategorije, vse takse za ceste, DDV, osnovno nezgodno zavarovanje,
stroške vodenja in agencije. Vstopnine in gostinske storitve niso vključene.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbe.
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