BUDIMPEŠTA in KOLENO DONAVE
Budimpešta je nekaj posebnega. Izjemna zgodovina, čudovite palače, reka Donava,
številni mostovi, muzeji in galerije, enkratna kulinarika in odlična vina- to je
Budimpešta.
Na našem izletu boste spoznali vse največje znamenitosti mesta, se zabavali v
Čardi, vozili po Donavi z ladjo in občudovali najlepše mostove v Evropi. Poleg
Budimpešte boste spoznali še KOLENO DONAVE z največjo baziliko v državi v kateri
pa morate obiskati znamenito zakladnico.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
RIBIŠKA TRDNJAVA

1. DAN: BUDIMPEŠTA
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00. Vožnja do mejnega prehoda Dolga vas in ob Blatnem jezeru do glavnega mesta Madžarske. Takoj po prihodu v
mesto si bomo vzeli urico časa za počitek in osvežitev. Dopoldne bomo namenili za oglede PEŠTE: PARLAMENT, BAZILIKA SV. ŠTEFANA, OPERA,
TRG HEROJEV, MESTNI PARK... nekaj časa boste tudi prosti za kosilo in nakupe. Zvečer obisk čarde, kjer bo tipična madžarska večerja ob zvokih
ciganskih glasbenikov, nočitev v hotelu.
2. DAN:
KOLENO DONAVE
Po zajtrku se bomo odpeljali proti severu v čudovito "KOLENO DONAVE". Obiskali bomo ESTERGOM in VIŠEGRAD in tako spoznali najstarejša
zgodovinska dejstva Madžarske kraljevine. Zvečer se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali po Donavi ob zvokih glasbenikov in seveda odlični večerji.
3. DAN:
BUDIMPEŠTA in BLATNO JEZERO
Po zajtrku se bomo odpeljali preko vseh mostov v mestu in tako spoznali eno od znamenitosti mesta, saj Budimpešti pravimo tudi KRALJICA
MOSTOV. Dopoldanski del dneva bomo preživeli v BUDIMU. Ogledali si bomo RIBIŠKO TRDNJAVO (slika zgoraj levo), MATJAŽEVO CERKEV in
GRAD. Še nekaj časa za kosilo in pisanje zadnjih razglednic, vožnja na znamenito razgledno točko CITADELA, nato pa vožnja ob severni obali
Blatnega jezera, postanek v najlepšem mestecu TIHANY in nato do doma kamor bomo prispeli pozno.

CENA:
129,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
149,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
TIHANY

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
2 x nočitev in zajtrk v hotelu 3* v centru mesta,osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
Večerja v Čardi 22,00 €, plovba z ladjo in večerja 30,00 €,
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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