PORABJE
Panonska nižina je bila za slovenski razvoj ključno pomembna v 9. stol., ko je tukaj v močvirju v
bližini Blatnega jezera ob Zali ustanovil svojo "prestolnico" iz Nitre pobegli knez PRIBINA.
Raziskovanja arheologov na tem področju so pokazala povezanost med (današnjo) Slovenijo in
Moravsko. Kar nekaj vasi na tem področju naseljujejo porabski Slovenci, ki imajo svoje domove
zgrajene na ozkem predelu na tromeji Avstrije, Slovenije in Madžarske. Mi vam bomo na tem
izletu pokazali najlepše predele tega dela Madžarske in se seveda zadržali tudi ob Balatonu,
spoznavali prijetne in lepe kraje, običaje ljudi in seveda uživali ob izjemni kulinariki in izbranih
vinih.

KESZTHELY

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. Dan:
Odhod avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja mimo Maribora in po prestopu meje nadaljevanje do mesta KESZTHELY ter ogled njegovih znamenitosti. Še
vožnja do mesta HEVIZ, namestitev v termalni hotel 4**** (cca ob 15.00 uri). Popoldan kopanje v termalnem jezeru, ki ponuja kar 47.500 m2 površine.
Jezero je oddaljeno 10 minut hoje od našega hotela, vendar nas bo tja in nazaj popeljel naš avtobus (vstopnina cca 5,00 €). Po kopanju prosto do
večerje, ki pa bo v tipični restavraciji - ČARDI ob zvokih madžarske glasbe. Po večerji vrnitev v hotel in nočitev.
1. Dan:
Po zajtrku najprej kratek postanek v mestu ZALAEGERSZEG za ogled največjim znamenitosti, nato pa do mesta SZENTGOTTHARD (Monošter), ki
je osrednje naselje Porabja kratek postanek za oglede, imeli pa bomo tudi srečanje z KUD Monošter, katerega predhodnik je društvo LIPA.
Predstavili nam bodo življenje in običaje tamkajšnjih prebivalcev. Lahko vam organiziramo srečanje z mešanim pevskim zborom imenovan po Franzu
Lisztu.Sledi kosilo in nato povratek proti Ljubljani kjer bomo v večernih urah.

TERMALNO JEZERO HEVIZ

KESZTHELY

MONOŠTER

ZALAEGERSZEG

CENA:
125,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
135,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
145,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
ČARDA

Cena vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom, vse takse za ceste in parkiranja, 1 x nočitev in zajtrk v hotelu 3/4*, namestitev v
dvoposteljnih sobah, kopanje v hotelskem bazenu, večerjo v restavraciji - ČARDI, kosilo drugi dan, odlično vodenje, DDV in stroške
agencije.Doplačila za enoposteljno sobo 17,00 €, kopanje v termalnem jezeru 5,00 €, zavarovanje rizika odpovedi 5%
in zavarovanje z asistenco v tujini.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbe.
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