GRADOVI MADŽARSKE
Tokrat je pred vami prava poslastica za vse ljubitelje Madžarske izredno bogate zgodovine.
Gradovi in dvorci Madžarske so nekaj posebnega v naši ponudbi in prepričani smo, da boste
prijetno presenečeni. Madžarska kraljevina ima izredno bogato zgodovino, njihova
zapuščina pa je izjemne vrednosti.
Spoznali boste gradove v zahodnem, severnem in južnem delu dežele. Videli boste njihovo
notranjost, pokazali pa vam bomo tudi kraljevo zakladnico neprecenljive vrednosti, ki
vsebuje preko 400 eksponatov. Spoznali boste začetek in tudi konec mogočne Madžarske
kraljeve zgodovine. Prepričani smo, da boste zadovoljni in prijetno presenečeni.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

DVOREC FERTOD

1. DAN: Železno-Sopron-Fertod-Gyor- Budimpešta
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Šentilj, ter nadaljevanje preko Avstrije do mesta ŽELEZNO na Gradiščanskem.
Mesto je resda še v Avstriji, pa vendar si bomo tod ogledali staro mestno jedro in prvega od dvorcev rodbine ESTERHAZY iz 16. st. Sledi vožnja po
vinorodnih območjih in prestop meje z Madžarsko. Prvi postanek bomo naredili v mestu SOPRON. To mesto je pravi muzej na prostem. Ogledali si bomo
staro mestno jedro: MESTNI STOLP, VRATA ZVESTOBE in GLAVNI TRG. Naš naslednji cilj je mestece FERTOD, kjer si bomo ogledali drugega od
dvorcev Esterhazy in mu radi rečemo tudi madžarski Versailes zaradi njegove lepote. Vožnja preko mesta GYOR do BUDIMPEŠTE, namestitev hotel,
večerja in nočitev.
2. DAN: Budimpešta-Martonvasar-Szekesfehervar-Tihany-Maribor
Po zajtrku se bomo zapeljali na krožno vožnjo po glavnem mestu in spoznali TRG HEROJEV, ŠTEFANOVO CERKEV, OPERO, VEČINO MOSTOV in se
zaustavili na Grajskem griču. Obiskali bomo največji grad v deželi, nato pa vožnja proti jugu. Postanek v mestu MARTONVASAR, kjer si bomo ogledali
grad BRUNSWICK, še mesto SZEKESFEHERVAR in ogled starega dela mesta, kjer so kar 500 let kronali madžarske kralje.Vožnja do mesta ob obali
Blatnega jezera TIHANY ki slovi kot najlepše in nato do mejnega prehoda Dolga vas in povratek domov.

BUDIMPEŠTA

FERTOD

ŽELEZNO

CENA:
99,00 € - 45 - 48 oseb
109,00 € - 40 - 44 oseb
119,00 € - 35 - 39 oseb
MARTONVASAR

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x nočitev večerja in zajtrk (namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*,
osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za Čardo, vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
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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