Z LADJO PO DONAVI
DUNAJ-BRATISLAVA-GRADOVI MADŽARSKE

Potovanje z hidrokrilno ladjo po Donavi je pravo doživetje. Plovba od Dunaja do Bratislave traja uro in pol,
vmes pa doživite izjemne spuste ladje tudi do 12 in več metrov. Višinsko razliko urejajo namreč z posebnimi
bazeni. Na ladji pa boste uživali tudi gostoljubje osebja.
Spoznali pa bomo tudi Bratislavo in njene znamenitosti ter na povratku izjemno lepe gradove Madžarske.

HIDROKRILNA LADJA

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Na pot bomo krenili ob 03.00 uri. Vožnja preko Šentilja do Dunaja. Tokrat za ogled mesta nismo namenili
časa, saj nas čaka ladja v pristanišču za odhod ob 09.00 uri. Vkrcanje in izplovitev. Čaka nas pravo
doživetje, saj hidrokrilna ladja potuje z veliko hitrostjo. Nekaj časa bomo porabili tudi za spuščanje v
posebnih bazenih. Po želji lahko uživate v razgledih na okolico ali pa se boste okrepčali v restavraciji
ladje. Ob 10.30 se bomo izkrcali v BRATISLAVI in takoj bomo pričeli z ogledi. Povzpeli se bomo na Grad
od koder je čudovit razgled na okolico. Čas bo tudi za ogled muzejske zbirke v prostorih gradu, nato pa
se bomo posvetili ogledu starega mestnega jedra. Glavni trg s Stolnico je brez dvoma več kot pomemben
obisk, saj so tu kronali večino habsburških in madžarskih kraljev. Tudi Rolandov vodnjak moramo videti,
saj je prava "legenda" mesta. Sprehod še do Narodnega gledališča, nato pa nekaj časa prosto za nakupe

BRATISLAVSKI GRAD

In posedanje ob kavi. Namestitev v hotel, osvežitev in priprava na večerjo. Po večerji se lahko odpravimo nazaj v center mesta za obisk katerega od
prijetnih lokalov. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo poslovili od Slovaške in se odpeljali na Madžarsko. Vožnja proti južni strani Nežiderskega jezera do mesteca FERTOD. Tu si bomo
ogledali izjemno lep grad Esterhazy, ki mu zaradi lepote radi rečemo tudi Madžarski Versailles. Ogled bo trajal dobro uro, nato pa boste nekaj časa
prosti za nakupe na bližnjih stojnicah. Naša pot se bo nadaljevala do mesta SOPRON, ki je pravo mesto - muzej. Ogledali si bomo Glavni trg, Vrata
zvestobe in in Mestni stolp. Tudi tukaj nekaj časa za okrepčilo in nakupe nato pa nadaljevanje na Avstrijsko stran. Postanek v mestu ŽELEZNO za
sprehod po starem mestnem jedru in nato nadaljevanje proti domu. Povratek je predviden v poznih večernih urah.

SCHONBRUNN

FERTOD

SOPRON

ŽELEZNO

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
Cena vključuje, avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, osnovno nezgodno
zavarovanje, DDV, vodenje in organizacijo.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tuji ter zavarovanje rizika odpovedi.
Doplačilo za strošek ladje ter vstopnine.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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