BRATISLAVA

BRATISLAVSKI GRAD

Bratislava je od 1. januarja 1993 glavno mesto Slovaške republike s 450.000
prebivalci. Leži ob Donavi in s svojim starim mestnim jedrom in gradom
resnično prevzame obiskovalca. Stoletna zgodovina Habsburžanov v tem
mestu je pustila sledove na vsakem koraku.
V Stolni cerkvi so stoletja kronali avstrijske in madžarske kralje. Sprehod
po starem delu mesta pa vam kar nekajkrat predstavi habsburško zgodovino.
Povdarek na tem izletu bo na spoznavanju likovne umetnosti, zatorej si bomo
v prvi vrsti ogledali Narodno galerijo in se spoznavali z domačimi umetniki kot
je npr. Martin BENKA, ki je deloval v medvojnam obdobju, spoznali pa bomo
tudi pregledno zgodovinsko zbirko slikarjev skozi več stoletij.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Šentilj in pred Dunajem
proti Bratislavi. Naš prihod v slovaško prestolnico je predviden v opoldanskih urah, zato se bomo
takoj po kratkem počitku in osvežitvi napotili v NARODNO GALERIJO. Poslopje iz 18. stoletja v
katerem hranijo bogato pregledno razstavo likovnih umetnikov vseh obdobij, stoji ob mogočni
Donavi. Po obisku se bomo namestili v hotel v centru mesta, osvežitev in večerja.
2. DAN:
NARODNA GALERIJA
Po zajtrku se bomo odpravili na oglede največjih znamenitosti starega dela mesta. Prvo se bomo
zapeljali na GRAD, od koder se odpira čudovit razgled (ob lepem vremenu tudi do Dunaja). Tu so poleg predsedniških prostorov del prostorov
namenili za stalne muzejske zbirke. Ogled starega dela mesta bomo začeli pri Mihaelovem obrambnem stolpu, se podali do Stolnice sv. Martina v
kateri je bilo od 14. st. kronanih kar 11 madžarskih kraljev."HLAVNE NAMESTIE" ali Glavni trg pa je naš naslednji cilj. Po ogledu znamenitosti
(Rolandov vodnjak, Mestni muzej in Stari Magistrat) se bomo napotili še do Narodnega gledališča. Dan bo vsekakor prekratek, zato se bomo po
krajšem počitku odpravili proti domu.

BRATISLAVA

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
CENA vključuje: prevoz s sodobnim avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, 1 x polpenzion v hotelu ***
V centru mesta, DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Posameznih vstopnin ne vključuje.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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